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 Sammanträdesdatum sida 
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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 4 december 2018, klockan 08.30 – 12.00,  
13.15 – 14.30 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) 

Marianne Sand Wallin (S) 
Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) 
Daniel Jensen (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare  
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare § 443 
Björn Lindquist, ekonomichef § 444 
Jeanette Johansson, HR-chef § 445 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 446-447 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 446 
Anders Broberg, VA-chef § 447 
Anna Granlund, säkerhetssamordnare § 448 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 459 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 459 

  
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 4 december 2018, klockan 15.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 443 - 460 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

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

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-04 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-04  
  
Datum då anslaget tas ned 2018-12-27  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 443  Svar på motion om inrättande av Fritidsbank i Mellerud 3 

§ 444  Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 4 

§ 445  Samordning mellan kommunen och bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder 6 

§ 446  Presentation av förslag på hur och var kommunen ska ha offentlig 
belysning 

7 

§ 447  Tekniska frågor  8 

§ 448  Säkerhetsfrågor  9 

§ 449  Kommunstyrelsens reglemente, revidering 10 

§ 450  Byggnadsnämndens reglemente, revidering 11 

§ 451  Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering 12 

§ 452  Socialnämndens reglemente, revidering 13 

§ 453  Valnämndens reglemente, revidering 14 

§ 454  Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2019 15 

§ 455  Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i fiberutbyggnad  16 

§ 456  Översyn av utbudet på de cafeterior som har skolelever som specifik 
målgrupp - cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset 
Stinsen, uppdrag 

17 

§ 457  Utvärdering av webb-TV från kommun-fullmäktiges sammanträden 2018, 
uppdrag 

18 

§ 458  Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering 19 

§ 459  Aktuella frågor 20 

§ 460  Företagsbesök EcoVenture Dalsland AB 21 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 443  Dnr KS 2017/275.819 
 
Svar på motion om inrättande av Fritidsbank i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad eftersom det i nuläget saknas 
förutsättningar att inrätta en fritidsbank i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslog i en motion den 16 maj 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen öppnar en fritidsbank i Mellerud. 

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 223, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

En fritidsbank är en plats där personer kan låna fritidsutrustning som skänkts till 
fritidsbanken. Det är helt gratis att låna. 

För att få kallas fritidsbank måste verksamheten följa de riktlinjer som 
organisationen Fritidsbanken har satt upp. 

För att öppna en fritidsbank behövs lokal och personal, samt att verksamheten har 
en fast hemvist i organisationen. Dessutom behövs aktiv medverkan från föreningar 
för att få Fritidsbanken etablerad. 

I dagsläget saknas lämplig lokal, ingen förening har visat intresse för projektet och 
kostnaden skulle bli relativt hög, cirka 600 tkr per år plus vissa startkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 223. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motionen besvarad eftersom 
det i nuläget saknas förutsättningar att inrätta en fritidsbank i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 444 Dnr KS 2018/344.041 
 
Investeringsbudget 2019, 2020-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 2019 och 
investeringsplan för 2020-2021 enligt förslag 2. 
 
Reservationer  

Tommy W Johansson (S) och Marianne Sand Wallin (S) reserverar sig mot  
beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen.  

Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Mellerudsperspektiv. 

För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga 
omkring 40 Mnkr, förutsatt att resultatet uppgår till 2 procent av skatter och 
bidrag, dvs. 12-13 Mnkr.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 134, att återremittera 
ärendet för vidare beredning med särskilt fokus på de delar som avser: 

• minskning av asfaltering. 

• förskjutning i tid till 2020 gällande ny kommunentré. 

• Minskning av maskininvestering inom förråd och service. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 134. 
• Reviderat förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021 enligt förslag 1. 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget 
för 2019 och investeringsplan för 2020-2021 enligt förslag 2. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
Daniel Jensens förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till Tommy W Johanssons förslag 1. 
Nej-röst till Daniel Jensens förslag 2. 
 
Omröstningsresultat 

Med 2 ja-röster för Tommy W Johanssons förslag och 3 nej-röster för Daniel 
Jensens förslag beslutar arbetsutskottets bifalla Jensens förslag. 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Marianne Sand Wallin (S)   X   
Peter Ljungdahl (C)    X  
Eva Pärsson  (M)    X  
Daniel Jensen (KD)    X  
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa  2 3  

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 445  Dnr KS 2017/655.001 
 
Samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

AB Melleruds Bostäder har till kommunstyrelsen inkommit med förslag om utökad 
samverkan mellan AB Melleruds Bostäder och kommunen avseende möjligheterna 
att samordna verksamheter/funktioner mellan kommunen och AB Melleruds 
Bostäder i syfte att bli mer personal- och kostnadsmässigt effektiva. Melleruds 
kommun behöver utreda hur detta kan genomföras på mest kostnadseffektiva sätt 
samt utreda vilka konsekvenser och möjligheter ett sådant förfarande för med sig. 

Arbetsutskottet beslutade den 11 september 2018, § 311, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, i samverkan med AB Melleruds Bostäder, utreda och ta fram förslag 
till;  

• Samlokalisering och samverkan med Medborgarkontoret och dess personal  
samt AB Melleruds Bostäder administrativa personal.  

• Sammanslagning av AB Melleruds Bostäder driftsorganisation och kommunens 
fastighetsenhet.  

Utredningen ska ge förslag på genomförande med tidsplan, inbegripa ekonomiska 
beräkningar på erforderliga lokallösningar samt beskriva de övriga konsekvenser 
och möjligheter som kan fastställas. 

Förslaget ska redovisas för arbetsutskottet den 4 december 2018. Dessförinnan ska 
en risk- och konsekvensanalys samt förhandling enligt MBL § 11 ha genomförts. 

Kommunchefen och HR-chefen redovisar aktuell tidplan för övergång/samordning. 
 
Beslutsunderlag 

• Tidplan för övergång/samordning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 446  Dnr KS 2017/370.317 
 
Presentation av förslag på hur och var kommunen ska ha 
offentlig belysning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
18 december 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning på 
följande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen, Dals 
Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 322, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning och 
även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 27, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänste-
personer för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning. 

Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park presenterar ett förslag på 
hur och var kommunen ska ha offentlig belysning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
18 december 2018. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 447    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• VA-utbyggnad i Upperud 
VA-chefen lämnar en aktuell rapport om pågående projektering av  
VA-utbyggnad i Upperud. 

• VA-planen 
VA-chefen redovisar analys av anslutningskostnader enligt VA-planen. 

• Biogasanläggning  
VA-chefen informerar om erbjudande att ta emot en biogasanläggning från  
Lilla Edets kommun. Kommunen är positiv till detta. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 448    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och 
beredskap: 

• Ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
Säkerhetssamordnaren informerar om den nya överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och 
Landsting som gäller 2019-2022. 

• Krishantering 
Säkerhetssamordnaren informerar om händelseutvecklingen i samband med  
krishändelse i Åsens skola angående Luciafirande. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 449 Dnr KS 2018/706.003 
 
Kommunstyrelsens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse  
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145. 
• Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kommunstyrelsens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 450 Dnr KS 2018/707.003 
 
Byggnadsnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse  
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145. 
• Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 451 Dnr KS 2018/708.003 
 
Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och utbildnings-
nämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse  
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145. 
• Förslag till nytt reglemente för kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kultur- och utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 452 Dnr KS 2018/709.003 
 
Socialnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse  
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145. 
• Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
socialnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 453 Dnr KS 2018/710.003 
 
Valnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av valnämndens reglemente  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse  
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145. 
• Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
valnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 454 Dnr KS 2018/696.805 
 
Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2019 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under 
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar.  
Nästa gång är 30 maj till 2 juni 2019. 

I samband med 2018 års konstvandring kommer en Västra Götalandsregionen 
kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in från de sex berörda 
kommunerna. 

Föreningen ansöker om 2 tkr från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2019 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 455 Dnr KS 2018/247.845 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i 
fiberutbyggnad  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i 
fiberutbyggnad till ett belopp av 48 723 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB ansökte den 9 april 2018 ansökt om kommunens 
godkännande av en investering avseende fiberutbyggnad. Investeringskostnaden 
beräknades uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 86, att godkänna en investering 
avseende fiberutbyggnad till ett belopp av 75 tkr (75 000 kronor). Avskrivnings-
tiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 86. 
• Slutredovisning av investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i fiberutbyggnad till ett belopp av 48 723 kronor  
exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 456 Dnr KS 2018/711.813 
 
Översyn av utbudet på de cafeterior som har skolelever som 
specifik målgrupp - cafeterian på Rådaskolan och cafeterian 
på ungdomshuset Stinsen, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av utbudet 
på de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär 
cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
12 mars 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 141, att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att se över utbudet på de cafeterior som har skolelever som 
specifik målgrupp, vilket innebär cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på 
ungdomshuset Stinsen med anledning av en motion från Ulf Rexefjord (SD) om  
att kommunen utesluter eller kraftigt begränsar utbudet av läsk och sötsaker i det 
sortiment som säljs vid kommunens anläggningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 141. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av utbudet 
på de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär 
cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
12 mars 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningschefen   
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§ 457 Dnr KS 2016/460.005 
 
Utvärdering av webb-TV från kommunfullmäktiges 
sammanträden 2018, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av webb-TV  
från kommunfullmäktiges sammanträden 2018   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
29 januari 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016, § 94, att kommunfull-
mäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med start 2017. 
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att efter tio månader, räknat från första 
sändningen, genomföra en utvärdering.  

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2018, § 52, fastställa direktiv för 
filmning av kommunfullmäktiges möten fram till och med den 31 december 2018. 

Politiken bör nu ta ställning till om det ska ske en fortsatt sändning av kommun-
fullmäktiges möten. I så fall bör direktivet uppdateras minst med årtalet. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 28 september 2016, § 94. 
• Kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2018, § 52. 
• Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av webb-TV  
från kommunfullmäktiges sammanträden 2018   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
29 januari 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  
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§ 458 Dnr KS 2018/712.102   
 
Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente,  
§ 46, bemyndiga följande tjänstemän att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 

Kommunchef Sophia Vikström 
Ekonomichef Björn Lindquist 
HR-chef Jeanette Johansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot  
som styrelsen utser.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 46, bemyndiga föreslagna tjänstemän att 
kontrasignera handlingar inom kommunstyrelsens förvaltningsområde. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 459  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Detaljplan kvarteret Ugglan 
Arkitektkonsulten och GIS- och kartingenjören lämnar en aktuell rapport från 
arbetet med framtagande av ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 460    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Ecoventure Dalsland AB som bygger en 
stugby i Sundserud i Åsensbruk för att informera sig om företagets framtidsplaner. 
 


	Sammanfattning av ärendet

