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Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) §§ 147-159 

Marianne Sand Wallin (S) 
Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) 
Daniel Jensen (KD) §§ 147-148, 150-171 
 

Tjänstgörande ersättare Christine Andersson (S) ersätter Tommy W Johansson (S)  §§ 160-171 
 

Övriga närvarande 
Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef   § 149-171  

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef §§ 148-150 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult  §§ 151-154 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör §§ 151-154 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 154-158 
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Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare §§ 161-166 
Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare §§ 168-169 
Jenni Hagman, näringslivsansvarig §§ 156, 169-171 
 

Utses att justera  
Justerare Marianne Sand Wallin (S) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 17 april 2018, klockan 16.00 
§§ 148 och 152 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 18 april 2018, klockan 16.00  
 

Justerade paragrafer  §§ 147 - 171 
   
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson §§ 147-159    Eva Pärsson §§ 160-171  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Marianne Sand Wallin 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget sätts upp 2018-04-17  §§ 148, 152  
 2018-04-19  §§ 147, 149-151, 153-171 

 
Datum då anslaget tas ned 2018-05-09  §§ 148, 152  
 2018-05-11  §§ 147, 149-151, 153-171 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
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 Ingrid Engqvist 
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§ 147 Dnr KS 2018/34.054 
 
Slutredovisning av projekt Köp av bottensug  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Köp av bottensug och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter att Rådahallens nuvarande bottensug varit i drift sedan 2005 och kostnaderna 
för service ökar har behov funnits av att köpa in en köpa ny. Det måste finnas en 
bottensug som suger upp all smuts i bassängvattnet och som gör att vattenkvalitén 
blir bättre. 

Projektet finansierades genom en utökning av driftbudgeten för 2019 för att täcka 
ökade kapitalkostnader. 

Projektet pågick från den 17 januari till den 28 februari 2018. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 43, att ge enhetschefen för 
Rådahallen i uppdrag att starta projektet Köp av bottensug och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 43. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Köp av bottensug och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen Rådahallen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 148 Dnr KS 2018/222.287 
 
Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kultur- och utbildnings-
nämnden för framtagande kostnadsberäkning av utbyggnation av två  
klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av det ökade elevantalet i Melleruds kommun har kultur- och 
utbildningsförvaltningens skolsamordnare fått i uppdrag att genomföra en 
lokalöversyn av grundskolan och gymnasieskolan.  

Efter genomförd utredning föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att det 
byggs två klassrum på Nordalsskolan och att personalrummets yta utökas, på 
bekostnad av ett grupprum.  

Kultur- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2018, § 35, begärt av 
kommunstyrelsen att få investeringsmedel för utbyggnation av två klassrum  
på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.  
 
Beslutsunderlag  

• Lokalöversyn – grund- och gymnasieskolan. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21, § 35. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
kultur- och utbildningsnämnden för framtagande kostnadsberäkning av utbygg-
nation av två klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans 
personalrum.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Kultur- och utbildningsnämnden 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 149 Dnr KS 2018/138.612 
 
Samverkansavtal Naturbruksutbildning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att teckna 
Samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning  
 
Jäv 

På grund av delikatessjäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Protokollsanteckning 

Melleruds kommun konstaterar att avtalet innehåller en debiteringsprincip som kan 
uppfattas som ogynnsamt särskilt mot friskolor som erbjuder naturbruksutbildning 
inom Fyrbodal. Effekterna behöver följas noggrant gärna mer frekvent  
än en två års period.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 
upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruks-
utbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 
samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. Förslaget till det nya 
samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet.  

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkans-
organisationen (SRO) redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i 
egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.  

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet.  

Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018.  

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på 
arbetsutskottet den 2 mars och direktionen den 22 mars.  

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018, § 61, att återremittera ärendet  
för förtydligande av föreliggande samarbetsavtal vad gäller: 

• Ekonomiska kostnader 
• Rekryteringsprinciper 
• Geografiskt område 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 61. 
• Nytt missiv med förslag till samverkansavtal med bilagorna 1-2 med 

kompletterande information angående protokollsanteckning.  
• Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-09. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S) och Peter Ljungdahl (C): Kommunstyrelsen beslutar  
att Melleruds kommun avstår från att teckna Samverkansavtal avseende 
Naturbruksutbildning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 150 Dnr KS 2018/210.003 
 
Skolskjutsreglemente för Melleruds kommun, revidering  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Melleruds kommuns  
skolskjutsreglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Sveriges Riksdag har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med 
höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från 
höstterminen det år då de fyller sex år. När det gäller skolskjuts så innebär detta 
att kommunen då blir skyldig att erbjuda skolskjuts även till barn i förskoleklass.  

Med anledning av ovanstående har kultur- och utbildningsförvaltningen tagit fram 
ett förslag till revidering av Melleruds kommuns skolskjutsreglemente.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 32, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta revidering av Melleruds kommuns skolskjuts-
reglemente.  
 
Beslutsunderlag  

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till skolskjutsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21, § 32.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
Melleruds kommuns skolskjutsreglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 151 Dnr KS 2018/215.214 
 
Detaljplan för kvarteret Ugglan, uppdrag  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en  
ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av 
Melleruds kommun, är numera helt obebyggd. Den gällande detaljplanen från 1970 
är otidsenlig och medger endast bostadshus med exakt den placering som de rivna 
husen hade.  

För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och 
önskemål, bör en ny detaljplan upprättas. Dessutom bedöms behovet av förskole- 
och skollokaler vara stort i Mellerud under överskådlig tid.  

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder  
av olika typer, samt bereda möjlighet att bygga förskola/skola på detta centralt 
belägna kvarter.  

Plan- och byggenheten bedömer att planen kan tas fram genom ett standard-
förfarande, då en detaljplan för kvarteret Ugglan är förenlig med översiktsplanen 
och inte av betydande intresse för allmänheten. En ny detaljplan för kvarteret 
Ugglan bedöms inte hellre medföra en betydande miljöpåverkan.  

En ny detaljplan för kvarteret Ugglan bedöms ha ett visst allmänt intresse bland 
Mellerudsbor, varför plan- och byggenheten anser att ett antagande av planen 
lämpligen sker kommunfullmäktige.  

Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel för upprättande av 
detaljplaner.  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 42, att begära hos 
Kommunstyrelsen om att få uppdraget att upprätta en ny detaljplan för kvarteret 
Ugglan i Mellerud.  
 
Beslutsunderlag  

• Gällande detaljplan för kv. Ugglan, laga kraft 1970-08-25.  
• Byggnadsnämndens beslut 2018-03-21, § 42. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 152 Dnr KS 2017/740.214 
 
Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud, antagande 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bostadsområdet i Sundserud 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Detaljplanen för bostadsområdet Sundserud fick laga kraft 1992. Syftet med 
detaljplanen var att skapa ett bostadsområde med olika typer av bostadshus. 
Planområdet är beläget omedelbart norr om Åsensbruk. Området är idag, 25 år 
senare, fortfarande obebyggt.  

För att göra detaljplanen mer flexibel och anpassad till dagens förhållanden, 
föreslås planen ändras enligt följande:  

• friliggande enbostadshus tillåts på fler delområden..  

• två E-områden samt ett u-område läggs in på planen  

• ett vägområde flyttas ca 5 m i sidled på en sträcka av cirka 80 m.  

• vägområde breddas på en sträcka av ca 20 m för att medge temporär 
vändplats/besöksparkering  

• inom del av området ändras huvudmannaskapet för lokalgata och GC-väg  
från kommunalt till enskilt  

Förslaget till ändring av detaljplanen har varit ute på samråd under perioden  
2018-01-02--19. En samrådsredogörelse upprättades i januari. Planförslaget har 
därefter varit ute på granskning under perioden 2018-02-19--03-05. De inkomna 
synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 41, att godkänna gransknings-
utlåtandet och antagandehandlingarna och föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplaneändringen för bostadsområdet Sundserud.  
 
Beslutsunderlag  

• Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud (antagandehandling). 
• Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare). 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-03-21, § 41. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för 
bostadsområdet i Sundserud enligt föreliggande förslag. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 153 Dnr KS 2017/64.214 
 
Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud, antagande 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud  
enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna ett detaljplaneförslag som 
möjliggör byggandet av ett äldreboende. Planförslaget innebar att del av befintlig 
detaljplan med bostadsändamål ändras samt att resterande mark mot golfbanan 
planläggs för bostadsändamål och parkmark.  

Planförslaget var ute på samråd under februari 2017 och under juni månad var  
det ute på granskning. Ett granskningsutlåtande upprättades, där det bl.a.  
framgick att Länsstyrelsen kräver att en arkeologisk utredning måste utföras  
samt att den geotekniska utredningen ska kompletteras.  

Den arkeologiska undersökningen visade att inom det tänkta planområdet finns  
tre fornlämningsområden, två större i planområdets västra del samt ett mindre i 
planområdets sydöstra del. Planförslaget har därefter omarbetats och anpassats  
till de två större fornlämningarna i väster, medan planförslaget förutsätter att  
den mindre fornlämningen i öster kan tas bort. Detta innebär sammantaget att 
planområdet har minskats och nu enbart omfattar byggrätt för ett äldreboende. 
Den geotekniska utredningen har kompletterats.  

Planförslaget har därefter varit ute på granskning nr 2 under perioden  
2018-02-12--03-05. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett 
granskningsutlåtande nr 2.  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 40, att godkänna gransknings-
utlåtandet nummer 2 och antagandehandlingarna och föreslår att kommun-
fullmäktige antar detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud. 
 
Beslutsunderlag  

• Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud (antagandehandling). 
• Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare). 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-03-21, § 40. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 
framtagande av antagandehandling enligt granskningshandling nr.1 där 
äldreboendet är ursprungligt placerat samt bostadstomter innefattas i  
planområdet samt med en annan lokalisering av dammen. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Eva Pärsson (M), Marianne Sand Wallin och Peter Ljungdahl (C):  

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 1  

Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller åter- 
remitteras för ytterligare beredning och finner att arbetsutskottet beslutar att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Eva Pärssons m.fl. förslag och finner att arbets-
utskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 154 Dnr KS 2017/508.311 
 
Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning 
korsningen Bergsgatan – Norra Kungsgatan och moderni-
sering av P D Lundgrens torg, redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen och enhetschefen gata/park 
för ytterligare beredning enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ske vid arbetsutskottets sammanträden den  
11 september 2018. 

3. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen gata/park i uppdrag att ansöka 
om medel från Boverkets Bidrag för grönare städer. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av ny gatumiljö framför Rådahallen.  

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 325, att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadskalkyl  
för ny gatumiljö vid Rådahallen.  

Vi mötet presenterade arkitektkonsulten ett förslag till ny utformning av området 
framför Rådahallen (Rådaplatsen). Vidare redovisades ett förslag på trafiklösning 
för korsningen Bergsgatan – Norra Kungsgatan och ett förslag på modernisering  
av P D Lundgrens torg. 

Arbetsutskottet beslutade den 3 april 2018, § 140, att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ny 
gatumiljö vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen Bergsgatan – 
Norra Kungsgatan.  

2. ge samhällsbyggnadsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl  
för en modernisering av P D Lundgrens torg. 

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018 

Enhetschefen för gata/park redovisar kostnadskalkyler för de olika åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 325. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 140. 
• Förslag/idéskisser. 
• Kostnadskalkyler. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen och enhetschefen gata/park 
för ytterligare beredning enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ske vid arbetsutskottets sammanträden den  
11 september 2018. 

3. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen gata/park i uppdrag att ansöka 
om medel från Boverkets Bidrag för grönare städer. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen  
Enhetschefen gata/park   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 155 Dnr KS 2018/219.532 
 
Staketåtgärder på bandel 636 Dalskog och bandel 637 
Erikstad – medfinansierings-avtal mellan Trafikverket och 
Melleruds kommun  
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka driftbudgeten för 2018 med 930 tkr  
för att kunna utföra säkerhetshöjande åtgärder längs järnvägsspåret i Erikstad  
och Dalskog.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Avtalet avser anläggande av staket på en sida av järnvägen genom samhället 
Erikstad och Dalskog. 

Åtgärden genomförs för att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet,  
öka trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor. 

Följande effekt bedöms gälla för anläggande av staket: 

• ökad trafiksäkerhet vid järnvägen 

• begränsad möjlighet för obehöriga att vistas inom spårområdet  

Järnvägen är i många fall en stor barriär och med det uppkommer genvägar över 
spåren. Längs vissa järnvägssträckor, i synnerhet inom tätbebyggda områden, finns 
även risk för suicidalolyckor. Det är förbjudet enligt järnvägslagen (Lag 2004:519) 
att vistas inom ett spårområde. Trafikverket arbetar kontinuerligt och tillsammans 
med berörda kommuner med att förhindra obehöriga från att vistas inom 
spårområden, genom att anlägga staket.  

Otillåtet spårbeträdande har uppmärksammats i samhället Erikstad. Parterna har 
kommit överens om att vidta förebyggande åtgärder, i enlighet med stängsellagen 
(Lag 1945:119). 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till avtal mellan Trafikverket och Melleruds kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att utöka driftbudgeten  
för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande åtgärder längs 
järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 156  
 
Tekniska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Ombyggnad av Järnvägsgatan 
Marianne Sand Wallin (S) frågar om tidplan för ombyggnad av Järnvägsgatan 
och enhetschefen gata/park redovisar orsaken till att inte byggstart skett. 

• Vindskydd på perrongen i Mellerud 
Enhetschefen förråd/renhållning informerar om att det är klart med byggande  
av vindskydd på perrongen vid Melleruds järnvägsstation. 

• Arrende i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen redogör för förfrågan om arrende av kommunal mark 
i Dals Rostock och förslag på lösning. Arbetsutskottet godkänner att samhälls-
byggnadschefen upprättar avtal enligt förslagen.  

• Skötsel av grönytor längs E45 
Enhetschefen gata/park redogör för behov av skötsel (klippning och städning)  
av grönytor som Trafikverket har ansvar för men inte sköter. Arbetsutskottet  
godkänner att enhetschefen ser till att klippning och städning sker av E45:ans 
genomfart i Mellerud.   

• Försäljning av kommunal mark 
Samhällsbyggnadschefen och näringslivsansvarig redogör för förfrågan om köp 
av kommunal mark i kvarteret Trädgårdsmästaren. Arbetsutskottet godkänner 
försäljning enligt förslag. 

• Gångbron vid Västerråda handelsområde 
Samhällsbyggnadschefen redogör för projekteringen av Västerråda och  
förslag på olika utformning av gångbron över E45. Melleruds Handel AB  
som ska vara delfinansiär önskar en enklare variant av kostnadsskäl.  
Arbetsutskottet förordnar det ursprungliga förslaget enligt alternativ 2  
och kommunen tar merkostnaden. 

• Workshop gatubelysning 
Den planerade workshopen om gatubelysningen genomförs den 13 juni 2018,  
kl. 13.00-16.30 i Bolstadsrummet. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 157 Dnr KS 2018/127.054 
 
Slutredovisning av projekt Restaurangugn till Rådaköket  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Restaurangugn till 
Rådaköket och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kostenheten har haft ett behov av att införskaffa en ny stor ugn till Rådaköket. 
Produktionen av matportionerna kommer att öka med 30 portioner när 
övervåningen på Lundens förskola börjar att användas. Befintliga ugnarna  
kommer då inte att räcka till. Om kostenheten får köpa in en ugn så är de 
förbereda för eventuellt ökade antal portioner när Ängenäs särskilda boende  
har byggts.  

Finansiering av projektet skedde genom att investeringsmedel i projekt 
Maskininvestering lokalvård omfördelas till projekt Restaurangugn till Rådaköket. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 mars 2018, § 78, att ge enhetschefen för 
kostenheten i uppdrag att starta projektet Projekt Restaurangugn till Rådaköket  
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 78. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Restaurangugn till Rådaköket och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen kost/service 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 158 Dnr KS 2018/160.042 
 
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Intern kontrollplan för 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska nämnden 
varje år anta en särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 

Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram 
underlag till förslag för intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018. 

Under året ska styrelsen följa upp förvaltningens arbete med den interna 
kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska 
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Hur arbetet bedrivits och hur prioritering skett framgår närmare av föreliggande 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern kontroll, 2017-11-22, KF § 140 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun,  

2017-11-22, KF § 140 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen, 

Kommunstyrelseförvaltningen 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Intern 
kontrollplan för 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 159 Dnr KS 2016/460.005 

Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden 
under år 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. fastställa direktiv för filmning av kommunfullmäktige fram till och med den 31 
december 2018. 

2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll motion om webb-tv-sändning från kommunfullmäktiges 
sammanträden samt uppdrog till kommunstyrelsen att efter tio månader genomföra 
en utvärdering (§ 94, 2016-09-28). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att med stöd av 
administrativa chefen ta fram en lösning av webb-sändningarna från 
kommunfullmäktige (§ 62, 2017-02-07). 

Kommunstyrelseförvaltningen, administrativ chef, har utarbetat förslag till direktiv 
för genomförandet av uppdraget. Förslaget beaktar även kommande krav när 
dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018. Förslaget skiljer sig på  
en punkt jämfört med KSAU:s inriktning vilket beskrivs som avgränsning i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till direktiv av för filmning av kommunfullmäktige fram till och  
med den 31 december 2018. 

• Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden, fullmäktiges sammanträdesprotokoll, § 94, Dnr KS 2016/14.006 

• Sammanträdesprotokoll från KSAU, § 62, dnr KS 2016/460.07, 2017-02-07 
• Datainspektionens samrådsyttrandeangående förfrågan om yttrande om 

kommunens webbsändning (obs att svaret avser PUL) 
https://www.datainspektionen.se/Documents/2012-05-03-kommuners-
webbsandningar.pdf  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar 

1. fastställa direktiv för filmning av kommunfullmäktige fram till och med den  
31 december 2018. 

2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 160  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rutin för skyddad identitet 
HR-chefen informerar om framtagen rutin med checklista för skyddade 
personuppgifter hos kommunanställda. 

• Schemalagd beredskap  
HR-chefen informerar om avtal för schemalagd beredskap för chefer  
inom socialförvaltningen. 

• Anställning av akademisk 
HR-chefen informerar om avtal om akademisk specialistutbildning för 
sjuksköterskor. 

• Dubbla natt-OB 
HR-chefen informerar om avtal om dubbla natt-OB som löper under ett år. 

• Felrapporterade löneuppgifter 
HR-chefen informerar om att Skandia har fått in felrapporterade löneuppgifter 
som påverkar pensionsskulden. Rättelse kommer att ske. 

• Löneöversyn 2018 
HR-chefen informerar om att alla avtal är klara utom Lärarförbundets. 

• Rekrytering av socialchef 
HR-chefen informerar om att fyra av de sökanden har kallats till intervju. Två 
kommer att gå vidare till en slutintervju. 

• Upphandling av nytt lönesystem 
HR-chefen informerar om gemensam upphandling av nytt lönesystem. 

• Omställningsfonden 
HR-chefen informerar om Omställningsfonden. Kommunens chefer ska komma in 
med förslag på hur kommunen kan utnyttja denna möjlighet. 

• Attraktiv arbetsgivare 
En enkät har gått ut till kommunens anställda om hur de upplever kommunen 
som arbetsgivare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 161 Dnr KS 2018/237.014 
 
Västtrafiks dialogmöten hösten 2017, återkoppling 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Under hösten har dialogmöten genomförts mellan Västtrafik, trafikföretagen och 
samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen. Syftet med dessa möten var att 
diskutera kollektivtrafikens utveckling utifrån det lokala perspektivet, med 
utgångspunkt i dagens förutsättningar och framtida behov. Mötena gav även 
Västtrafik och Trafikföretagen viktig input till arbetet med de olika 
affärsutvecklingsplanerna. 

Utifrån de mål, fokusområden och övergripande aktiviteter, som beslutats i resp. 
affärsutvecklingsplan, har nu en bruttolista med trafikförändringsförslag arbetats 
fram. Förslagen utgår från de ekonomiska förutsättningarna, där det i årets 
trafikplan i huvudsak handlar om att finansiering av ev. utökningar behöver ske 
genom omfördelning. Det innebär att möjligheterna till större satsningar och 
utökningar i årets plan är begränsade. 

I bilagan till detta brev beskrivs status för de förslag till trafikförändringar som 
inkommit från er, samt eventuellt ytterligare förslag som berör er kommun och  
som Västtrafik arbetar vidare med inför tidtabellsskiftet i dec 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Återkoppling från dialogmöten hösten 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 162 Dnr KS 2018/146.805 
 
Ansökan om drift- och hyresbidrag till Mellerud Calcio Club 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om drift- och hyresbidrag till  
Mellerud Calcio Club. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Mellerud Calcio Club har den 26 februari 2018 ansökt om drift- och hyresbidrag  
om 4 000 kronor till årshyra av träningshall.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 122, att ge verksamhets-
utvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 april 2018. 

Melleruds Calcio Club saknar i nuläget en barn- och ungdomsverksamhet vilket 
tyvärr är ett av kraven för ett hyresbidrag. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om drift- och hyresbidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 122. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om drift- och 
hyresbidrag till Mellerud Calcio Club. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Dnr KS 2018/263.805 
 
Startbidrag till Mellerud Calcio Club 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Mellerud Calcio Club ett bidrag på 4 000 kronor för att starta  
upp den nybildade föreningen. 

2. finansiering sker inom medborgarkontorets budget för föreningsbidrag 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Mellerud Calcio Club har den 26 februari 2018 ansökt om drift- och hyresbidrag  
om 4 000 kronor till årshyra av träningshall. Då Melleruds Calcio Club i nuläget 
saknar en barn- och ungdomsverksamhet har kommunen beslutat att avslå 
ansökan. 

Däremot kan det klubben för att komma igång med sin verksamhet få ett 
startbidrag från kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Mellerud Calcio Club ett bidrag på 4 000 kronor för att starta  
upp den nybildade föreningen. 

2. finansiering sker inom medborgarkontorets budget för föreningsbidrag 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 164 Dnr KS 2018/264.003 
 
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade 
riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
28 augusti 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamhet. Ett behov 
finns att genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga 
och eventuellt förändra bidragsgivandet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade 
riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
28 augusti 2018. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 165 Dnr KS 2017/193.104 
 
Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 
2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2017 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2018/107.104 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2018: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 55 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 13 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 20 000 kr  

Melleruds arbetarekommun (S)  76 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 27 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden  

2014-2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av 
kommunalt partistöd för 2018: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 55 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 13 000 kr 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 20 000 kr  

Melleruds arbetarekommun (S)  76 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 27 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Dnr KS 2018/165.106 
 
Ansökan till kommunerna i Dalsland om verksamhetsbidrag  
till Fossilfritt Dalsland  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan verksamhetsbidrag till Fossilfritt 
Dalsland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fossilfritt Dalsland (FFD) har den 8 mars 2018 ansökt om ett verksamhetsbidrag  
på 75 tkr/kommun från de fyra kommunerna Dals Ed, Färgelanda, Mellerud samt 
Åmål. 

Melleruds kommun har i beslut den 23 maj 2017, § 218, meddelat att de bidrar 
med projektbidrag om 75 tkr om de övriga Dalslandskommunerna gör likaledes. 
Något sådant beslut från kommunerna(förutom från Bengtsfors kommun) erhölls 
inte innan nedan projekttids utgång.  

Bengtsfors kommun bidrog med 75 tkr till FFD:s planeringsprojekt med 
huvudfinansiering från Västra Götalandsregionen och Fyrbodal. 

Fossilfritt Dalsland startade som ideell förening 2016-08-08 med ändamålet att 
verka för att Dalsland senast år 2030 har upphört med användning av Fossila 
bränslen. 

För att nå målet skall föreningen framförallt 

• söka och sprida kunskap för ökad förståelse och insikt om klimatfrågan  
och de (antropogena) faktorer som påverkar klimatet 

• främja och stimulera till samverkan mellan regioner, samhällssektorer, 
organisationer och individer inom området 

• främja utveckling och användning av teknik, metoder och beteenden som  
ger minskad klimatpåverkan 

Härigenom bidrar föreningens arbete såväl till minskade utsläpp av växthusgaser 
som till en långsiktigt hållbar utveckling av samhälle, näringsliv och akademi i 
Dalsland. Föreningen bidrar på så sätt också i det regionala arbetet; Västra 
Götaland ställer om via Kraftsamlingen Klimat 2030.  

Bidrag från kommunerna skulle innebära en grundfinansiering för FFD som  
bl.a. möjliggör ytterligare projektansökningar vilket i förlängningen bidrar till 
omställningen till ett klimatsmart samhälle. FFD kan också anställa projektledare 
och på så sätt bidra till att arbetstillfällen skapas i Dalsland. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om verksamhetsbidrag. 
• Slutrapport för miljöprojekt. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan verksamhetsbidrag 
till Fossilfritt Dalsland. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Fossilfritt Dalsland (FFD)  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 168  
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Sommarlovsaktiviteter 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att kommunen gått ut till föreningar 
om möjligheten att söka bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter. 

• Föreningshuset i Åsensbruk 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om vilka föreningar som utnyttjar  
föreningshuset i Åsensbruk idag. Föreningshusalliansen har behov av utökat 
bidrag för att klara driften. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2017/472.861 
 
Kanalyran 2018, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren och näringslivsansvarig lämnar en aktuell rapport 
om det pågående arbetet inför Kanalyran 2018: 

• Sponsorer 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om dagsläget finns 56 sponsorer som 
kommer att bidra med cirka 203 tkr.  

• Restaurangtält 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att endast ett företag har anmält 
intresse för restaurangtälten. Inbjudan har därför gått ut till en fler intressenter. 

• Biljettsläpp/annonsering 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att biljetterna släpps den 25 april 
2018. Näringslivsansvarig informerar om annonsering och tävling på Facebook. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170  
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella näringslivs-  
och marknadsföringsfrågor: 

• Studiebesök Nordalsskolan 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig informerar kort om skolans 
studiebesök i näringslivet. 

• Nytt profilprogram/platsvarumärke 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig presenterar förslag till ny  
utformning av kommunvapnet och nytt platsvarumärke.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 171    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Ute & Inne i Mellerud för att informera 
sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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