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§ 377  Dnr KS 2019/598  
 
Ansökan om kommunal borgen för Skålleruds Fiberförenings 
fiberprojekt i den norra kommundelen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ställa ut en kommunal borgen på 4 Mnkr till Skålleruds Fiberförening intill 30 juni 2023, 
under förutsättning att föreningens medlemmar förbinder sig att utöka medlemsinsatsen 
med 4 900 kronor/medlem samt införa en avgift som täcker amortering och ränta på 
upptagen kredit. 

2. ställa som krav att Skålleruds Fiberförening ger Melleruds kommun rätt till en adjungerad 
person i styrelsen för att säkra full insyn. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skålleruds Fiberförening har avstannat sitt arbete med fiber då de ett redovisat underskott  
och banken avslagit mer kredit. Fiberförening har haft ett möte med Melleruds kommun för  
att informera om situationen och hur en lösning skulle kunna komma till stånd. 
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 373, att återremittera ärendet till 
ekonomichefen för vidare handläggning.  
Skålleruds Fiberförening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för ett banklån 
på 6 Mnkr som ska möjliggöra att projektet kan slutföras där 1 Mnkr tidsbegränsas till tre år och 
resterande del tidsegränsas till fem år. 
Arbetsutskottet beslutade den 3 december 2019, § 376, att uppdra till ekonomichefen att 
fortsätta beredningen av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 373. 
• Skålleruds Fiberförenings ansökan. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-03, § 376. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att ställa ut en kommunal 
borgen på 4 Mnkr till Skålleruds Fiberförening intill 30 juni 2023, under förutsättning att 
föreningens medlemmar förbinder sig att utöka medlemsinsatsen med 4 900 kronor/medlem 
samt införa en avgift som täcker amortering och ränta på upptagen kredit. 

Daniel Jensen (KD): Bifall till föreliggande förslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige 
beslutar att ställa som krav att Skålleruds Fiberförening ger Melleruds kommun rätt till en 
adjungerad person i styrelsen för att säkra full insyn. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om kommunal borgen. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Morgan E Anderssons och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och  
finner att arbetsutskottet bifaller Anderssons förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Därefter frågar ordföranden på Daniel Jensens tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 378  Dnr KS 2018/215 
 
Svar på remissen Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. föreslå byggnadsnämnden att ta bort E3 (Förskola).  

2. i övrigt inte ha något att erinra mot Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 
 
Ej deltagande i beslut 
Michael Melby (S) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds kommun, 
är numera obebyggd, förutom radhusen i kvarterets västra del. 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 flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av olika 
typer.  
Planförslaget har varit ute på samråd under februari-mars 2019. Samrådsredogörelse har 
upprättats den 29 april 2019. I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de 
synpunkter som lämnades under samrådet.  

Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 138, att godkänna samrådsredogörelsen 
och planförslagets granskningshandling samt att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning 
(enligt 5 kap. 18 § PBL) under november månad 2019.  

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 354, att flytta fram yttrandet gällande 
förslag till ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag till 
arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2019-10-30, § 138. 
• Remisshandlingar. 
• Fastighetsförteckning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 354. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att  
3. föreslå byggnadsnämnden att ta bort E3 (Förskola).  

4. i övrigt inte något att erinra mot Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 7 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 379 Dnr KS 2019/617   
 
Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för en komplettering med vad som gäller med kopplingen mellan 
riktlinjerna och taxan.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020. 
 
Beskrivning av ärendet 

Sedan den förste januari 2015 är kommunen enligt lag skyldig att ha beslutade riktlinjer  
för markanvisningsavtal. Syftet är att skapa tydlig och lättillgänglig information om 
exploateringsprocessen i kommunen.  

Genom dessa riktlinjer så finns det möjlighet att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta  
sig in i vilka förutsättningar och förväntningar hen kan komma att möta i samband med 
förhandlingar med kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att  
1. återremittera ärendet för en komplettering med vad som gäller med kopplingen mellan 

riktlinjerna och taxan.  
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Arkitektkonsulten 
GIS- och kartingenjören 
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§ 380  Dnr KS 2018/89  
 
Svar på remissen Granskning av Upphävande av tomtindelningsplaner  
i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot Granskning av upphävande av 
tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Melleruds kommun finns ett stort antal så kallade tomtindelningsplaner vars syfte har varit att 
reglera hur kvarter ska delas in i fastigheter. Tomtindelningsplanerna har spelat ut sin roll och 
kommun arbetar nu med att upphäva dessa planer. Samtliga tomtindelningsplaner ligger i 
Melleruds tätort. Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre 
behövs. När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en 
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre justeringar av 
fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. Planerna utgör idag ett 
hinder vid fastighetsbildning samt ökar det administrativa arbetet vid ny planläggning.  

Tomtindelningsplanerna berörs av översiktsplanen (ÖP) för Melleruds kommun från 2010, laga 
kraft 2010-07-16, och den fördjupade översiktsplan (FÖP) för Melleruds tätort från 1998, laga 
kraft 1998-11-09. Det anges inget särskilt angående om tomtindelningsplanerna i ÖP eller FÖP. 
Ett upphävande av tomtindelningsplanerna strider därmed inte mot ÖP eller FÖP.  
Byggnadsnämnden beslutade den 27 november 2019, § 155, att godkänna granskningsförslag 
för att upphäva samtliga tomtindelningsplaner i Melleruds kommun samt att skicka ut förslaget 
på granskning under perioden 2019-12-04 – 2020-01-06.  
Fastighetsägare och sakägare inom en tomtindelningsplan som föreslås att upphävs har rätt  
att yttra sig över förslaget. Granskningen pågår till och med 6 januari 2020.  
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2019-11-27, § 155. 
• Remisshandlingar.  
• Fastighetsförteckning.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra 
mot Granskning av upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 381 Dnr KS 2019/595 
 
Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för en komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel 
ska ske.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och 
skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna. 

Enheten för Digital service (EDS) bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggs för att 
undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800 tkr i investeringsmedel för att omgående 
påbörja ett byte. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse. 
• Kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för en komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel 
ska ske.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefen för Digital service 
Ekonomichefen 
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§ 382  Dnr KS 2019/569  
 
Särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd 
Nilssons från Mellerud minnesfond 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna utdelning om maximalt 3% av innestående kapital till  
Lions Club Mellerud enligt särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd 
Nilssons från Melleruds minnesfond. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrellsens beslutade den 13 november 2019, § 220, 19/532 § 220, det att ingen 
utdelning från bokslut 2018 års avkastning från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från 
Melleruds minnesfond skulle utbetalas.  

Baserat på detta har Lions Club Mellerud inkommit med en särskild ansökan för att täcka 
planerade insatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, §8 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 220. 
• Ansökan från Lions Club Mellerud 
• Kompletterande ansökan 
• Balansrapport 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att lämna utdelning om 
maximalt 3% av innestående kapital till Lions Club Mellerud enligt särskild ansökan om bidrag 
ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Melleruds minnesfond. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 383 
 
Aktuella revisionsfrågor 
 
Arbetsutskottet beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer och representant från PWC diskuterar aktuella frågor kring ekonomi, 
verksamhet och mål m.m: 

• Första året i mandatperioden 2020-2023 
Ordföranden summerar kommunens verksamhet och ekonomi för 2020. Daniel Jensen (KD) 
redovisar hur socialnämden arbetar för att minska kostnaderna i verksamheten. 

• Framtiden 
Daniel Jensen (KD) informerar om hur socialförvaltningen/socialnämnden arbetar med 
förberedelserna inför flytten till nya särskilda boendet på Ängenäs 2021 och för att minska 
behovet av försörjningsstöd och placering av barn/unga. Michael Melby (S) tar upp oron för 
den höga arbetslösheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 384 Dnr KS 2019/606 
 
Övergripande kommunala nyckeltal 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla förslag på övergripande kommunala nyckeltal.  
2. ge kommunens samtliga nämnder i uppdrag att rapportera respektive nyckeltal till 

kommunstyrelsen. Rapporteringen ska ske i samband med nuvarande rapporteringstillfällen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.  
Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

Kommunstyrelsen ämnar utveckla sina styrmedel genom att inhämta väsentliga nyckeltal från 
nämndernas verksamheter, och därmed tillhandhålla en bättre översyn på den övergripande 
kommunala verksamheten. Dessa kommunala nyckeltal är övergripande men inte 
allomfattande, utan ska betraktas som en inledning på en utvecklingsprocess.       

Beslutsunderlag 
• Kommunalt övergripande nyckeltal. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. bifalla förslag på övergripande kommunala nyckeltal.  

2. ge kommunens samtliga nämnder i uppdrag att rapportera respektive nyckeltal till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska ske i samband med nuvarande rapporteringstillfällen.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 385 Dnr KS 2019/500 
 
Svar på motion om att uppdatera kommunens vision och mål  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion om att uppdatera kommunens 
vision och mål som besvarad i och med pågående översyn av vision och 
fullmäktigemål.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige känner oro över att det har tagit 
så lång tid att ta fram en ny vision och nya mål for mandatperioden för fullmäktige. 

Under förra mandatperioden genomfördes stora förändringar av kommunens 
styrsystem samt trygghets- och säkerhetsarbetet. Stödet till chefer och ledare 
utvecklades och det viktiga arbetet med att ta fram en ny översiktsplan var högt 
prioriterat av både tjänstemän och partiernas representanter. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 352. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion 
om att uppdatera kommunens vision och mål som besvarad i och med pågående 
översyn av vision och fullmäktigemål.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 386 Dnr KS 2019/597 
 
Svar på medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds 
kommun för pensionärer 65+ 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse att medborgarförslag om seniorkort som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vivianne Alvarsdotter har lämnat in ett Medborgarförslag till kommunen om ett grattis bussresor 
inom Melleruds kommun för pensionärer 65+. 
De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder seniorkort till sina äldre invånare. Med 
seniorkortet kan berörda invånare resa kostnadsfritt med kollektivtrafik i den kommun du är 
folkbokförd.  
Utredningen ställer sig generellt positiv till ett införande av seniorkort. Problemet är att det 
länge har varit osäkert hur seniorkortet kommer att vara utformat efter omstruktureringen av 
zoner inom kollektivtrafiken i Västra Götaland.  
Under hösten har dock Västtrafik meddelat att inga nya avtal kommer att göras vad gäller 
seniorkortet innan den 1 januari 2021. Seniorkortet kommer att ingå i den större zonen (A, B 
eller C, istället för endast ens hemkommun) och att en ny kalkyl kommer att tas fram för att 
beräkna prissättningen. Kostnaden för kommunerna kommer med stor sannolikhet att öka. Hur 
mycket denna kostnad kommer att öka är i nuläget okänt.    
Utredningen finner att medborgarförslag om seniorkort är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds kommun för pensionärer 65+. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse att medborgarförslag 
om seniorkort som besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 387 Dnr 2019/589  
 
Intern kontroll 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2020 enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, Reglemente för intern kontroll 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 2020. 
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 §. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till intern kontrollplan 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan 
för 2020 enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 388  Dnr KS 2017/277  
 
Försäljning av fastigheten Mellerud Storken 1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen av 
fastigheten Mellerud Storken 1 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan från Gåsen 2 AB inkom till kommunen den 6 maj 2017 om att förvärva fastigheten 
Storken 1. Under hösten 2019 har frågan blivit aktuell igen och ett avtal har tagits fram. 

Köparen ska på området uppföra en cirka 1000 m2 stor byggnad (lagerlokal) som skall 
komplettera den verksamhet de bedriver på Gåsen 2. Byggnationen ska vara påbörjad inom  
två år och vara färdigställd inom tre år från tecknandet av köpeavtal. 

Köpesumman är 7 518 m2 x 10 kronor/m2 = 75 180 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om förvärv av fastighet. 
• Förslag köpeavta med kartal. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att slutföra försäljningen av fastigheten Mellerud Storken 1 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 389 Dnr KS 2019/638   
 
Förtida lösen av arrendekontrakt Mellerud 2:1 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. lösa arrendekontraktet i förtid enligt föreliggande överenskommelse.  

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arrendatorn Lucobo AB arrenderar idag cirka 200 kvm mark inom fastigheten Mellerud 2:1.  
På arrendeastället finns ett gatukök. Mellan Melleruds kommun och arrendatorn finns ett 
arrendeavtal som löper på ett år itaget med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.  

Efter diskussioner som förts mellan parterna har en överenskommelse träffats där avtalet 
upphör den 31 januari 2020 vid vilken tidpunkt arrendatorn åtar sig att senast avflytta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

3. lösa arrendekontraktet i förtid enligt föreliggande överenskommelse.  

4. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 390  Dnr KS 2019/639 
 
Kommunens ambitionsnivå för uthållighet vid samhällsstörningar  
och lagerhållning av bränsle m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att 
ta fram förslag till ambitionsnivå för uthållighet inom Melleruds kommuns samhällsviktiga 
verksamheter vid samhällsstörningar. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att redovisa hur lagerhållning av bränsle kan ske 
utifrån föreslagen ambitionsnivå. 

3. Redovisningen av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys pekar bland annat på svårigheten att utveckla 
krisberedskapen när det saknas en tydlig ambition i arbetet. Med ambitionsnivå menas uttalade 
krav om hur lång uthållighet kommunen, och då främst samhällsviktig verksamhet, bör ha vid 
samhällsstörningar. Ett exempel är försörjning av personal med rätt kompetens, bränslen och 
reservkraftverk i händelse av elavbrott. 
Det finns ett behov av att ta fram en ambitionsnivå för kommunens samhällsviktiga 
verksamheters uthållighet vid samhällsstörningar. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
ett särskilt behov av att ta fram ambitionsnivå och förslag till hur lagerhållning av bränsle, 
kemikalier samt kritiska reservdelar ska ske. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att 
1. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att 

ta fram förslag till ambitionsnivå för uthållighet inom Melleruds kommuns samhällsviktiga 
verksamheter vid samhällsstörningar. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att redovisa hur lagerhållning av bränsle kan ske 
utifrån föreslagen ambitionsnivå. 

3. Redovisningen av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 

Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadchefen 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet  
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§ 391    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om genomförda värderingar av tomtmark. De av 
kommunfullmäktige återremitterade taxorna/avgifterna diskuteras och förslag på nivåer 
anges. Ett nytt förslag kommer att presenteras vid kommande arbetsutskott. 

• Förstörda/stulna juldekorationer 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att kommunens juldekorationer i norra och södra 
rondellen och utanför Tingshuset tyvärr har förstörts/stulits.  

• Nyckeltal livsmedelsinköp 
Enhetschefen för Kost och service redovisar aktuella nyckeltal för kommunens 
livsmedelsinköp. Vidare redovisas svinn inom skolans mathantering och förslag på att 
kommunanställda ska ges att köpa mat som blivit över i en s.k. Klimatbox. Riktlinjer för 
pedagogiska måltider har tagits fram tillsammans med rektorerna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 392 
 
Information Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen, kommunpolisen och enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
redovisar aktuella frågor inom det brottsförebyggande arbetet: 

• Arbetsprocessen för BRÅ 
Folkhälsostrategen, kommunpolisen och enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
informerar om arbetet i BRÅ. 

• Aktiviteter 2019 
Folkhälsostrategen informerar om förlängning av medborgarlöftet från 2019, kommunikation 
om nya BRÅ, reviderad åtgärdsplan, medborgardialoger, ny lägesbild, framtagande av nytt 
medborgarlöfte för 2021. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 393    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med 
säkerhet och beredskap: 

• Läget i Upperudsälven 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om aktuellt läge när det gäller 
vattennivåer och flöden i sjösystemen. Förslag till Länsstyrelsen om samverkansmöte. 

• Aktuella händelser och störningar 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om att växeln var ur funktion 
under några timmar den 11 december 2019. Ekonomisystemet Agresso ligger nere sen en 
tid. Olaglig affischering på kommunala lokaler har skett. 

• Vikten av samverkan 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet ger exempel på situationer där samverkan 
skett mellan olika aktörer. 

• Vem gör vad 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om arbetsuppdelningen inom 
krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. 

• Ny överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om kommande ny 
överenskommelse. 

• Utbildning och övning 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om kommande 
totalförsvarsövning 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 394 Dnr KS 2018/264 
 
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av 
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.  

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att 
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt 
förändra bidraggivandet. 
Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa 
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad 
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna 
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med 
förvaltningarna inom ramen för utredningen. 

Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen. 

Beslutsunderlag 
• Regler för föreningsstöd (KS område) 
• Kartläggning av föreningsbidrag 2019 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 288. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att   

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av 
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.  

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

  
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
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§ 395 Dnr KS 2019/79    

Kanalyran 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av Kanalyran 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år och är ett inarbetat koncept med 
ett starkt varumärke för Melleruds kommun som lockar många kommuninvånare, återvändare 
och turister till orten.  
Sammanställning över Kanalyran 2019 är genomförd. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av  
Kanalyran 2019. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsansvarig 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 396 Dnr KS 2019/618    

Kanalyran 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anslå 200 tkr för Kanalyran för 2020. 
2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är  
ett populärt evenemang för kommuninvånare, hemvändare och turister. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anslå 200 tkr för Kanalyran för 2020. 

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 397 Dnr KS 2019/145 
 
Svar på motion om att köpa konst från i kommunen verksamma 
konstnärer  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunchefen för fortsatt beredning 
enligt förd diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunen varje år 
avsätter en summa, till exempel ett halvt basbelopp, för att köpa konst från i kommunen 
verksamma konstnärer. 
Arbetsutskottet gav den 9 april 2019, § 112, kommunchefen i uppdrag att utreda motionen  
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 15 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottet beslut 2019-04-09, § 112. 
• Offentlig miljö som konstform beslutat av kommunfullmäktige 2010, § 117 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
kommunchefen för fortsatt beredning enligt förd diskussion. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen  
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§ 398 Dnr KS 2019/559 
 
Ansökan om utökat driftbidrag för Föreningshuset i Åsensbruk 2019 
och 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr. 
2. avslå ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningshusalliansen som består av tre föreningar, Skålleruds Byalag, Spångens 
motorbåtklubb och Skålleruds hembygdsförening, har den 29 oktober 2019 ansökt om  
ett utökat bidrag på 5 tkr för att säkerställa verksamheten 2019.  
I mars 2020, kommer Håfreströms Bio att vara huvudbiograf för Dalslands Filmfestival. 
Kostnaderna för bl.a. uppvärmning kommer därför att öka betydligt under veckan då festivalen 
pågår. Därför ansöker Föreningshusalliansen om utökat bidrag med 25 tkr för 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Föreningshusalliansens ansökan om utökat driftbidrag för 2019 och 2020. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. avslå ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr. 

2. bifalla ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020. 
 
Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr. 
2. avslå ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden ställer Daniel Jensens m.fl. och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och  
finner att arbetsutskottet bifaller Jensens förslag. 
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§ 399 Dnr 2019/516 
 
Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. begära in Melleruds Golfklubbs årsredovisningar för åren 2017 och 2018.  

2. begära in en redogörelse från Melleruds Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamheten.  
3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds 
Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019. 

Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget  
från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa, 
både på ungdomssidan, men även på seniorsidan. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskotttet beslutar att  

1. begära in Melleruds Golfklubbs årsredovisningar för åren 2017 och 2018.  
2. begära in en redogörelse från Melleruds Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamheten.  

3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 januari 2020. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
Melleruds Golfklubb  
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§ 400 Dnr KS 2019/292 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i linbana  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i linbana till ett  
belopp av 100 000 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 7 maj 2019 om kommunens godkännande av en 
investering avseende linbana. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr. Begärd 
avskrivningstid var 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 143, att godkänna en investering avseende 
linbana till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 143. 
• Slutredovisning av investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i linbana till ett belopp av 100 000 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 401 Dnr KS 2019/258 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i ombyggnad 
poolområde  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ombyggnad 
poolområde till ett belopp av 554 872 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 7 maj 2019 om kommunens godkännande av en 
investering avseende ombyggnad av poolområde. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 
1,5 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 142, att godkänna en investering avseende 
ombyggnad poolområde till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor). Avskrivningstiden ska 
vara tio år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 142. 
• Slutredovisning av investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i ombyggnad poolområde till ett belopp av 554 872 kronor exklusive 
moms. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 402 Dnr KS 2019/56 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utegym  
och shuffleboardbana  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utegym och 
shuffleboardbana till ett belopp av 246 948 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 6 februari 2019 om kommunens godkännande av en 
investering avseende utegym och shuffleboardbana. Investeringskostnaden beräknades uppgå 
till 250 tkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 77, att godkänna en investering avseende 
utegym och shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 kronor). Avskrivningstiden ska 
vara 10 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 77. 
• Slutredovisning av investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i utegym och shuffleboardbana till ett belopp av 246 948 kronor 
exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 403 Dnr KS 2019/55 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av 
tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utbyte av 
tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 341 353 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 6 februari 2019 om kommunens godkännande av  
en investering avseende utbyte av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin. Investerings-
kostnaden beräknades uppgå till 400 tkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 78, att godkänna en investering avseende 
utbyte av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 kronor). 
Avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 78. 
• Slutredovisning av investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i utbyte av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 
341 353 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 404 Dnr KS 2016/391 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i renovering  
av fyrbäddsstugor  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i renovering  
av fyrbäddsstugor till ett belopp av 918 775 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 1 juni 2016 om kommunens godkännande av en 
investering avseende renovering av fyrbäddsstugor. Investeringskostnaden beräknades  
uppgå till 1,3 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2017, § 148, att godkänna en investering 
avseende renovering av fyrbäddsstugor till ett belopp av 1,3 Mnkr (1 300 000 kronor). 
Avskrivningstiden ska vara 15 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 148. 
• Slutredovisning av investering. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i renovering av fyrbäddsstugor till ett belopp av 918 775 kronor 
exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 405  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ekonomisystemet Agresso 
Ekonomichefen informerar om orsakerna till de tekniska problemen med ekonomisystemet 
Agresso och hur Färgelanda arbetar med att åtgärda problemen. 

• Dokument- och ärendehanteringssystem 
Enhetschefen Digital service informerar om planer på att upphandla ett nytt dokument-  
och ärendehanteringssystem för att minska kostnaderna m.m. 

• Vänersamarbetet 
Peter Ljungdahl (C) informerar om en förfrågan som inkommit om att informera om 
Vänersamarbetets verksamhet. Han tar kontakt med fullmäktiges ordförande för inplanering 
av en sådan information på fullmäktiges sammanträde under 2020.  

• Medborgarskapsceremonin 
Kommunchefen lyfter frågan om hur framtida medborgarskapsceremonier kan utformas. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 406    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Krissamverkan Västra Götaland 
Kommunchefen och ledamöterna informerar om krissamverkansdagen i Göteborg den  
4 december 2019. 

• Möte KSO och kommuncheferna 
Kommunchefen informerar om att kommunstyrelsernas ordföranden och kommuncheferna i 
Dalsland träffades för att diskutera samverkan m.m. den 6 december 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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