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§ 212 Dnr KS 2013/318.276   
 
EES energiprojekt - uppföljning av energiförbrukningen  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Energirådgivaren vid Dalslandskommunernas Kommunalförbund redovisar en 
uppföljning av Melleruds kommuns energianvändning 2009-2015, utveckling och 
vilka åtgärder som genomförts samt hur det ser ut framåt med stöd och andra 
möjligheter inom energiområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av uppföljning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 1/2016 – redovisning av genomlysning av 
socialnämndens verksamheter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger socialchefen fortsatt uppdrag i 
ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 27 september 
2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos 1/2016 visar ett befarat överskridande av budget för 2016 
med 10,4 Mnkr. Orsaken är Myndighetsverksamhetens beslut om placeringar av 
barn och unga samt vuxna på institution. Det beror även till en del på ökade 
kostnader för försörjningsstöd. Det är även en kostnadsökning framför allt på 2,5 
Mnkr inom hemtjänsten samt för Fagerlids demensboende och Bergs 
korttidsboende. 

Arbetsutskottet gav den 10 maj 2016, § 153, socialnämnden i uppdrag att 
genomlysa de verksamheter som visar minus och återkomma med förslag på 
åtgärder. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 7 juni 2016. 

Socialchefen och socialnämndens ordförande redogör för förslag till organisations- 
förändringar för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen och effektivisera 
verksamheten m.m. 

Socialnämnden informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta har 
tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad under-
sköterskesatsning och insatser för fler heltider. Avtalet gäller från och med den  
1 maj 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialchefens tjänsteskrivelse. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 46. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
socialchefen fortsatt uppdrag i ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 27 september 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Socialchefen 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 Dnr KS 2016/263.615   
 
Lokalisering av studiemotiverande folkhögskoleutbildning  
till Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands folkhögskola i Färgelanda har fått extraplatser för Allmän kurs under 
2016 och har inte förbrukat dessa under våren och kommer inte göra det i ordinarie 
verksamhet under hösten 2016. 

Dalslands Folkhögskola har därför kontaktat Dalslandskommunerna Bengtsfors, 
Dals Ed och Mellerud med ett erbjudande om att starta studiemotiverande 
folkhögskoleutbildningar i kommunerna. 

På en Studiemotiverande folkhögskolekurs får eleverna prova på hur det kan vara 
att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning 
och deltagarnas önskemål. En individuell studieplan tas fram tillsammans med 
eleven som kan repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter 
för att underlätta och motivera denne att läsa klart gymnasiet eller grundskolan.  

Målgruppen är personer som saknar fullständigt gymnasium eller grundskola och är 
registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Utbildningen är gratis för 
deltagarna. 

Dalslands folkhögskola får statsbidrag som princip täcker kostnaden för lärare och 
genomförande. Melleruds kommuns insats är lokaler som kommunen kan ställa till 
förfogande utan eller till mycket låg kostnad. Lokalen ska vara lokaliserade nära 
kommunikationer med Västtrafik, minst 40 kvadratmeter och ha tillgång till 
kök/pentry för fikapaus. 

Kommunen bör även bidra med en handläggare för kursen (minst 50% av en 
tjänst) som har till uppgift att hålla kontakt med deltagarna och hjälpa till med  
stöd m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Dalslands folkhögskola. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 215 Dnr KS 2016/255.042   
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2015.  
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat med 987 tkr vilket är 1 360 tkr bättre 
än budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 2015 och 
revisionsberättelse 2015. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt  
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216 Dnr KS 2016/11.143   
 
Svar på motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet  
till projektarbete för att integrera våra nyanlända 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 8 januari 2016, att Melleruds kommun 
anställer arbetslösa, i synnerhet de som står långt från arbetsmarknaden, i projekt 
för att förbättra integrationsarbetet. 

Under innevarande år arbetar Personalenheten inom Melleruds kommun med att 
öka antalet anställda som är utrikesfödda i enlighet med nämndmålet om att utöka 
andelen etableringar av nyinflyttade. Förvaltningens mål är att på sikt skapa en 
större mångfald inom organisationen genom att öka antalet anställda som är 
utrikesfödda. 

Den 19 april 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta ett integrationsprojekt. Efter 6 
månader kommer projektet att utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motion. 
• Integrationsprojekt Naturvård, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

sammanträdesprotokoll, Dnr KS 2016/185.143 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens 
arbetslösa möjlighet till projektarbete för att integrera våra nyanlända som 
besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217 Dnr KS 2016/40.514   
 
Svar på medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Landegren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 16 januari 2016, 
att kommunen anlägger en parkering på gräsytan mellan brandstationen och 
Storgatan (vid järnvägen) i första hand för besökare till Centrumsalongen och 
polisen. 

Utredningen bedömer att gällande detaljplan för området inte medger parkering, 
enligt vad som framförs i medborgarförslaget. Melleruds kommun hänvisar istället 
till befintliga parkeringsplatser i centrum. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Förslag till svar på medborgarförslag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om 
anläggande av parkering mellan brandstationen och Storgatan. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
 
  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 218 Dnr KS 2016/181.826   

Svar på medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp  
i Åsensbruk 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Nettum, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 13 april 2016, 
att Melleruds kommun bygger en skateboard- och cykelramp i Åsensbruk. 
Ungdomarna är idag hänvisade till vägar och trottoarer vilket utgör en trafikfara. 

Mot bakgrund av att det tidigare förslaget om att bygga en ny skateboardramp i 
Mellerund inte har genomförts bör förslaget om att bygga en skateboard- och 
cykelramp i Åsensbruk avslås. Ungdomarna hänvisas till befintlig ramp i Melleruds 
kommun och till skolans område utöver ordinarie skoltid. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Förslag till svar på medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om en 
skateboard- och cykelramp i Åsensbruk. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 219    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Säkerhetsarbetet 
Inventering av förvaltningarnas behov m.m. Prioriterade områden. 

• Säkerhetshändelser i Sverige och i kommunen 
Sammanfattning av vad som hänt i Sverige och i kommunen den senaste tiden 
och hantering av dessa. 

• Styrdokument 
Översyn och omarbetande av styrdokument pågår. 

• Krisövning 
Kommunens deltagande i övning tillsammans med Värmlandskommuner. 

• Dalslands krishanteringsråd 
Öka samarbetet mellan kommuner, myndigheter och företag. 

• Ny risk- och sårbarhetsanalys och åtgärdsplan 
Ska tas fram i samarbete med förvaltningarna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 220 Dnr KS 2015/307.056   
 
Slutredovisning av projekt Sopmaskin och dragfordon 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gatu- och parkenheten hade en sopmaskin som var cirka 22 år och mycket sliten  
som användes en gång i veckan för att hålla rent. En ny effektiv sopmaskin med 
dragfordon behövdes köpas in. 

Projektet beräknades pågå från 1 maj till 30 november 2015. 

Arbetsutskottet gav den 16 juni 2015, § 218, gatuchefen i uppdrag att starta 
projektet Inköp av sopmaskin och dragfordon och att lämna en slutredovisning när 
projektet var slutfört. Arbetsutskottet beslutade därefter den 23 februari 2016, § 
60, om en omfördelning av medel från Projekt Flistugg till projekt Sopmaskin. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-06-16, § 218. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 60. 
• Slutredovisning av projektet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 221 Dnr KS 2016/94.056   
 
Slutredovisning av projekt Byte av maskinflak 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens gatu- och parkenhet hade ett maskinflak  
som var gammalt och för dåligt att lasta på och var därför tvungna att köpa  
lastbilstjänster när de gräver eller kör snö. 

Enheten behövde göra en upphandling och köpa in en ny kärra för att få en mer 
effektiv lösning för gata/park och renhållning.  

Projektet beräknades pågå från 29 januari till 31 mars 2016. 

Arbetsutskottet gav den 23 februari 2016, § 61, samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att starta projektet Byte maskinflak och att lämna en slutredovisning när projektet 
var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 61. 
• Slutredovisning av projektet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 222    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Ombyggnads- och renoveringsarbeten – extra statsbidrag 
Redovisning av aktuellt läge för ombyggnads- och renoveringsarbeten för 
Stinsen (in- och utvändigt), Idrottshuset, Sporthallen och Resecentrum. 

• Klimatklivet 
Kommunen har fått bidrag till projektet och upphandling kommer att genomföras 
under hösten 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223 Dnr KS 2016/169.828   
 
BK Håvåsens ansökan om bidrag till renovering av 
bowlingmaskiner 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av  
ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 21 juni 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

BK Håvåsen den 5 april 2016 ansökt om bidrag från Melleruds kommun  
425 tkr till renovering av fem bowlingmaskiner/banor. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 147, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med BK 
Håvåsen för diskussioner kring ansökan. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 

Kommunchefen redovisar offerter som inkommit till Håvåsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från BK Håvåsen. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att 
fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2016/268.003   
 
Delegeringsregler för kommunstyrelsen i Melleruds kommun - 
ändring i parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller ändring i delegeringsordning för parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får uppdra, med stöd av 6 kap, 33 § i kommunallagen, åt ett 
utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden  
med de begränsningar som följer av 34 §. Förtydliganden av kommunens 
delegeringsordning regleras av kommunens delegeringsregler, i detta fall av 
Delegeringsregler för kommunstyrelsen.     

Kommunstyrelseförvaltningen finner att beslutsrätten av D 20.2 Parkeringstillstånd, 
som idag är delegerad till samhällsbyggnadschefen, ska överföras till enhetschefen 
för Medborgarkontoret. Den nya delegeringen motiveras med att handläggandet av 
parkeringstillstånd samt beslutsrätt bör finnas inom en enhet för att uppnå en 
tydlig kontinuitet och hög rättssäkerhet.    
 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse. 
• Reviderade delegeringsregler. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen bifaller ändring i delegeringsordning 
för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225 Dnr KS 2016/264.332   
 
Medborgarförslag om handikappgungor i kommunens 
lekparker, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 27 september 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frida Karlén, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 maj 2016, att 
Melleruds kommun ordnar handikappgungor i kommunens lekparker så att  
alla barn ska kunna leka där.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 27 september 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Dnr KS 2016/276.253   
 
Försäljning av kommunal mark – Sundserud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av  
ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 21 juni 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för förfrågan från intressent om att köpa kommunal mark. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att 
fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 

   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Svensk Näringsliv ranking 
Företagsklimatet i Sverige har försämrats. Förhandsinformationen visar att  
det sammanfattande omdömet om Mellerud ligger över riksgenomsnittet. 
Undersökningen kommer att redovisas i september 2016. 

• Utbildning i företagsklimat – Förenkla helt enkelt 
Utbildning och certifiering av kommunerna i Fyrbodal. Melleruds kommun har 
valt att inte vara med i processerna. Anledningen är att kommunen redan  
har klarat av flera delar och kommer därför att själva gå vidare med resterande 
utbildningsbehov.  

• Dalslands Kanal 150 år 
Inbjudningar till projekt för att utveckla kanalen m.m. bland annat från Chalmers 
och från Steneby. Kommunens kostnad beräknas till 50 tkr. Leaderprojekt för att 
marknadsföra kanalen. 

• Digitalisering av utställning 
Besök från professor som ska hjälpa till med digitalisering av John Erikssons- 
utställningen.  

• Vänersamverkan 
Vem ska ha mandat att kalla representanter från kommunens olika förvaltningar 
till möte? 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-07 19
  
 
 
 
 
 

§ 228 Dnr KS 2016/603.106   
 
Framtida samverkan i Dalsland 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen lämnar en aktuell information om det pågående arbetet med 
framtida samverkansformer mellan Dalslandskommunerna från kommunchefs-
mötet den 27 maj och direktionsmötet den 2 juni 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Moduler för ny förskoleavdelningen på Lunden 
Fråga kring beslutsnivå när kommunen hyr tillfälliga förskolemoduler istället  
för att bygga. Kommunchefen och ordförande redogör för ansvarsfrågan. 

• Mark i Östra Järn 
Fråga kring försäljning av kommunal mark i Östra Järn till exploatör.  

• Bidragsanökningar till föreningar för integrationsinsatser 
Kommunchefen redogör för beviljade bidrag och tar upp frågor kring hantering 
av övriga ansökningar – bevilja eller avslå? 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 230    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Grön Arena i Dalskog för att informera sig 
om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


