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Justerare Eva Pärsson (M) 
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Justerade paragrafer  §§ 136 - 151 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-05-07 

 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-07 § 136-137, 139, 141-143, 145, 148 
 2019-05-29 § 138, 140,144, 146-147, 149-151  

 

Datum då anslaget tas ned 2019-05-09 § 136-137, 139, 141-143, 145, 148 
 2019-05-31 § 138, 140,144, 146-147, 149-151 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 136 Dnr KS 2019/247  
 
Prognos 1/2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att förelå kostnadssänkande/intäktshöjande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  
12 juni 2019. 

2. socialnämnden redovisar pågående aktiviteter för kostnadsanpassning  
2019-2020. 

3. kultur- och utbildningsnämnden redovisar pågående aktiviteter för 
kostnadsanpassning 2019-2020.  

4. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2019 visar ett negativt resultat på 0,7 Mnkr. Verksamheternas 
nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 Mnkr sämre än årets 
budget. Skatt och bidrag är 1 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli 0,7 
Mnkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2019.  
• Kommunstyrelseförvaltningens prognos 1/2019. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens progons 1/2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att förelå kostnadssänkande/intäktshöjande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  
12 juni 2019. 

2. socialnämnden redovisar pågående aktiviteter för kostnadsanpassning  
2019-2020. 

3. kultur- och utbildningsnämnden redovisar pågående aktiviteter för 
kostnadsanpassning 2019-2020.  

4. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 137 Dnr KS 2018/614  
 
Uppföljning av intern kontrollplan för socialnämnden 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden  
följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul  
ska det framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen  
ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera  
resultatet av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

Socialnämnden godkände den 24 april 2019, § 74, redovisningen av uppföljning  
av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - Socialnämnden  
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 74. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
uppföljning 1/2019 av intern kontrollplan för socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 138 Dnr KS 2019/62 
 
Socialnämndens budgetförslag för 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens presidie och socialchefen redovisar nämndens budgetförslag  
för 2020 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2020.  
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 78. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 139 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämnden 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra 
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.  

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa 
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. 
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.  

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 27 mars 2019, § 28, redovisningen 
av uppföljning av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - Kultur- och utbildningsnämnden  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
uppföljning 1/2019 av intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 140 Dnr KS 2019/62 
 
Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämndens presidie och kultur- och utbildningschefen 
redovisar nämndens budgetförslag för 2020 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2020.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 141 Dnr KS 2019/214 
 
Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet 2 
(Telaris lokaler) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. att förvaltningen tar fram förslag för omdisponering av investeringsmedel på  
3 Mnkr för ombyggnad av fastigheten tornet 2 (Telaris) till tillfällig förskola.  

2. att omfördela investeringsmedel 500 tkr som var destinerade till tillfällig förskola 
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris 

3. att uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds 
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) 
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan. 

4. att enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler på 
Storgatan 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Olika förslag på lösningar för att möta behovet av förskoleplatser har diskuterats. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 116, att ge kommunchefen i uppdrag 
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion och ta upp ärendet till 
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2019, § 124, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhälls-
byggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en förskola i centrala 
Mellerud (Telaris lokaler). Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 7 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 116. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-23, § 124. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. att förvaltningen tar fram förslag för omdisponering av investeringsmedel på  
3 Mnkr för ombyggnad av fastigheten tornet 2 (Telaris) till tillfällig förskola.  

2. att omfördela investeringsmedel 500 tkr som var destinerade till tillfällig förskola 
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris 

3. att uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds 
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) 
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan. 
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4. att enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler på 
Storgatan 17. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 142 Dnr KS 2016/3, KS 2017/287 
 
Slutredovisning av projekt Sporthall  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Sporthall och avslutar 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade den 24 februari 2016, § 19, att fördela 20,13 Mnkr 
av statsbidraget på 30,7 Mnkr till ny- och ombyggnationer.  

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 30 augusti 2017, § 88, att utöka 2017 
års investeringsbudget för tillbyggnad och förbättring och utökning av befintlig 
fastighet (Rådahallen) med 6 Mnkr. 

Överdraget i projektet blir 806 128 kronor trots tillkommande kostnader i projektet 
på cirka 1,5 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 19. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-30, § 88. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projekt Sporthall och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 143 Dnr KS 2016/3, KS 2018/26 
 
Slutredovisning av projekt Renovering av Stinsen  
(Mellerud 2:11)   
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja ytterligare 2 343 tkr till projekt Renovering av Stinsen. Detta är en 
utökning av tidigare beviljat investeringsbelopp om 7 690 tkr. Finansiering sker 
genom omfördelning inom investeringsbudget 2019.  

2. godkänna slutredovisningen av projekt Renovering av Stinsen och avslutar 
ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade den 24 februari 2016, § 19, att fördela 20,13 Mnkr 
av statsbidraget på 30,7 Mnkr till ny- och ombyggnationer.  

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 21 februari 2018, § 15, att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. Vidare 
beviljas 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta var en utökning av tidigare 
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning skedde i 2018 års investerings-
budget och finansierades med förskotterade statsbidrag avsedda för flykting-
verksamheten. 

Utvändigt blev man tvungna att byta ut hela taket på grund av så dåligt skick. 
Takstolar fick salas på för att rikta upp taket. Skyddstak fick då sitta uppe längre. 
Mycket arbete och kostnader för material har lagt på att efterlika befintligt 
utseende så mycket som möjligt. Plåtbeklädnad av detaljer gjordes för att 
långsiktigt spara på underhållskostnader. 

Invändigt har bland annat värmesystemet helt bytts ut med nya radiatorer för att 
kunna sänka fönster. Total elsanering var nödvändig då befintligt utförande inte var 
regelrätt utfört. Krav från brandskyddsbeskrivning med bland annat styrning av 
ljud, ljus m.m. när brandlarmet går. Mer omfattande renovering på plan 2 där det 
lagts nya mattor i alla rum, nya glasade dörrar och nya armaturer. 

I storköket upptäcktes mögel i väggen. Utrustningen var gammal storköks-
utrustning som bara delvis fungerade. Ytskikten var skadade. Köket revs och ett 
mer verksamhetsanpassat kök har monterats. Vid rivning upptäktes tidigare 
avsågade balkar som ej växlats av. Efter genomgång med konstuktör åtgärdades 
det med nya balkar och pelare.  

Kostnaderna som varit drivande i projektet är alla timmar som har gått åt till 
planering och utförande för att återskapa så likt orginalfastigheten som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 19. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-21, § 15. 
• Slutredovisning. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja ytterligare 2 343 tkr till projekt Renovering av Stinsen. Detta är en 
utökning av tidigare beviljat investeringsbelopp om 7 690 tkr. Finansiering sker 
genom omfördelning inom investeringsbudget 2019.  

2. godkänna slutredovisningen av projekt Renovering av Stinsen och avslutar 
ärendet. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 144 Dnr KS 2019/62 
 
Byggnadsnämndens budgetförslag för 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande och kommunchefen 
redovisar nämndens budgetförslag för 2020 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2020.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, § 59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 145 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska kommunstyrelsen 
under året följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 
7 och 9. 

Kommunstyrelsen 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 §. 

Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till styrelsen. 

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - kommunstyrelseförvaltningen  
• Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
uppföljning 1/2019 av intern kontrollplan för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 146 Dnr KS 2019/62 
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar styrelsens budgetförslag  
för 2020 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 147  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Upphandling personalsystem 
HR-chefen informerar på att anbud har kommit in och att förhandlingar  
pågår med leverantörer. 

• Modell för fördelning av arbetsmiljöansvar 
HR-chefen presenterar förslag på fördelning från kommunfullmäktige och  
ned i organisationen. 

• Mångfald 
Ordförande efterfrågar hur HR arbetar med mångfald vid rekrytering.  
HR-chefen informerar om hur frågan hanteras vid rekryteringar m.m. 

• Avtal med Kommunal om heltid 
HR-chefen informerar om pågående förhandlingar om heltid med Kommunal  
för personal inom Vård och omsorg. Eventueltt förslag på att införa en testenhet. 

• Aktuella rekryteringar 
HR-chefen informerar om pågående rekryteringar inom kommunens 
verksamheter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 148 Dnr KS 2019/183 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av ledarskap och 
arbetsmiljö 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning 
av ledarskap och arbetsmiljö enligt föreliggande förslag.  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens arbete med ledarskap och arbetsmiljö. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att 
kommunens chefer ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap isyfte 
att skapa en god arbetsmiljö. 

Utifrån granskningen är revisorernas sammanfattade bedömning att 
kommunstyrelsens delvis säkerställer att kommunens chefer ges förutsättningar att 
utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs 
kända i verksamheterna. 

• Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras. 

• Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet 
med arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett 
likvärdigt arbete inom kommunens förvaltningar. 

• Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig 
utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap. 

• Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet. 

• Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. 
 
Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 19 mars 2019 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar 
senast den 31 maj 2019 över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Granskning av ledarskap och arbetsmiljö. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på 
revisionsrapporten Granskning av ledarskap och arbetsmiljö enligt föreliggande 
förslag.  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 149 Dnr KS 2019/226 
 
Motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i 
kommunen och utredning av vilka geografiska områden som 
kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att 
eliminera företeelsen, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att utreda motionen och lämna 
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 25 juni 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att kommunfullmäktige 
beslutar att införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och 
utredning av vilka geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett 
sådant förbud på för att eliminera företeelsen, utredningsuppdrag 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 25 juni 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Processledaren 
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§ 150 Dnr KS 2019/79 
 
Kanalyran 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger näringslivsansvarig i uppdrag  
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Ärendet tas upp på 
nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 maj 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Årets Kanalyran är planerad till 5-7 juli 2019 där fredagens och lördagens 
aktiviteter kommer att äga rum i centrala Mellerud och söndagens i Håverud.  

Totalt budget för Kanalyran 2019 beräknas till 445 tkr varav kommunen då bidrar 
med 100 tkr och resten måste då täckas genom intäkter och sponsring. 

Med den mindre Kanalyran anses att ingen entréavgift ska tas ut. Det minskar 
personalbehovet och förenklar inramningen av serveringsområdet på kvällen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 70, att anslå 100 tkr till 
Kanalyran 2019. Lommunen även bidrar till arrangemanget genom eget arbete 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen m.fl. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
näringslivsansvarig i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd 
diskussion. Ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 maj 
2019. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig  
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§ 151  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen tar upp och diskuterar aktuella 
frågor: 

• Partiledarbesök i Mellerud 
Sverigedemokraternas partiledare besöker Mellerud den 15 maj 2019. 

• Bergs särskilda boende 
Eva Pärsson (M) efterfrågar vad som händer med Bergs särskilda boende med 
anledning av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Kommunchefen informerar om förslag 
och diskussioner som pågår. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande informerar om kommande möte den 9-10 maj 2019. 

• Industrigruppen 
Ordförande informerar om kommande möte den 13 maj 2019. 

• Tillgänglighetspromenad 
Ordförande informerar om tillgänglighetspromenaden som genomförs den  
13 maj 2019. 

• Kommunala ungdomsrådet och Miljö- och hälsorådet 
Ordförande informerar om kommande möte den 14 maj 2019 

• Polissamverkansmöte i Mellerud. 
Ordförande informerar om kommande möte 17 maj 2019. 

• Förenkla helt enkelt 20/5 
Ordförande informerar om att vad som gäller för politikers deltagande vid 
Förenkla helt enkelt den 20 maj 2019 i Håverud. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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