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§ 61 Dnr KS 2018/711.813 
 
Översyn av utbudet på de cafeterior som har skolelever som 
specifik målgrupp - cafeteriorna på Rådaskolan, Dahlstiernska 
gymnasiet och ungdomshuset Stinsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att 
kraftigt begränsa utbudet av sötsaker i cafeteriorna på Rådaskolan, Dahlstiernska 
gymnasiet och ungdomshuset Stinsen till förmån för produkter med hälsoprofil. 
 
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 cafeteriorna på Rådaskolan, Dahlstiernska 
gymnasiet och 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 4 december 2018, § 456, 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. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 141. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 456. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och utbildnings-
chefen i uppdrag att kraftigt begränsa utbudet av sötsaker i cafeteriorna på 
Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och ungdomshuset Stinsen till förmån för 
produkter med hälsoprofil. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 62 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde 2019 enligt förslag. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att utreda 
försäljning av kaffe/the/kaka på biblioteket. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om taxor och avgifter för verksamheten 
på sammanträdet 2018-10-24.  

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2018, § 414, att ge kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på justering av musikskole-
avgifterna samt en ekonomisk konsekvensanalys enligt förd diskussion.  

Införandet av en avgiftsfri verksamhet i Kulturskolan innebär ett beräknat 
intäktsbortfall för kultur- och utbildningsförvaltningen på 325 tkr/år. Om en 
ramökning för nämnden inte beviljas innebär detta att nämndens obligatoriska 
verksamheter kommer att påverkas ekonomiskt negativt.  

Kommunfullmäktige återemitterade ärendet till Kultur- och utbildningsnämnden  
vid sammanträdet den 21 november 2018.  
 
Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 139. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 14. 
• Förslag på taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 

2019.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter 
för nämndens verksamhetsområde 2019 enligt förslag.  

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för 
nämndens verksamhetsområde 2019 enligt förslag med tillägg om att ge kultur- 
och utbildningschefen i uppdrag att utreda försäljning av kaffe/the/kaka på 
biblioteket. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Daniel Jensen förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta. 
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Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Eva Pärssons tilläggsförslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningschefen  
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§ 63 Dnr KS 2017/555.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av samverkan kring barn som 
far illa eller riskerar fara illa – svar från kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat samverkan kring barn som far illa eller som riskerar fara illa i Melleruds 
kommun.  

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden säkerställer att samverkan mellan nämnderna kring barn som far 
illa eller riskerar fara illa sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån erfarenheterna i granskningen är den sammanfattade bedömning och  
det övergripande svaret på revisionsfrågan att socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig samverkan kring barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. I granskningen kan revisorerna konstatera att 
kommunfullmäktige bland annat beslutat om mål att alla barn ska erbjudas en god 
start i livet. Det är dock bara kultur- och utbildningsnämnden av nämnderna som 
antagit egna mål inom området. Revisionen ser heller inte tydligt i någon av 
nämndernas styrdokument, att kommunfullmäktiges mål kring barnens uppväxt, 
ska utgöra en grund för samverkan mellan nämnderna. Detta bedömer revisorerna 
är en brist. Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa, sker i mycket 
begränsad utsträckning. Detta bedömer revisionerna som helhet beror på att 
socialnämnden de senaste åren har haft svårt att rekrytera personal till sin 
verksamhet, vilket i sin tur påverkat möjligheten att bibehålla och bygga upp nya 
samverkansforum och relationer negativt. 

Utifrån ovanstående bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer: 

• Socialnämnden bör anta mål som bidrar till att kommunfullmäktiges mål kopplat 
till barns uppväxtvillkor uppnås. 

• Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden bör utifrån lagstiftning och 
kommunfullmäktiges mål utveckla en plan och ändamålsenliga forum för 
samverkan kring barn och ungdomar. 

• För att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan, samsyn och 
minska personberoendet, bör nämnderna tillsammans utveckla riktlinjer för  
samverkan mellan nämnderna kring barn och unga, där orosanmälningar är ett 
viktigt område. Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram visst stöd för 
orosanmälningar. Detta bedömer vi kan utvecklas så att roller, ansvar, 
ärendegång m.m. framgår tydligt i en rutin inom området. Detsamma gäller 
socialnämnden som helt saknar en dokumenterad rutinbeskrivning inom 
området. Då ärendeprocessen inom området berör båda nämnderna,  
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bör arbetet även här ske i samverkan för att underlätta tydlighet och samsyn. 

• För att berika sitt systematiska kvalitetsarbete bör socialnämnden regelbundet 
följa upp statistik avseende ansökningar och orosanmälningar kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. 

• Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden måste från kommunens sida 
verka för att det skapas en lokal nivå inom ramen för Västbus/Vårdsamverkan. 

• I samband med att nämnderna utvecklar sin samverkan bör nämnderna tillse att 
formerna och innehållet i samverkan regelbundet följs upp, som grund till vidare 
utveckling inom ramen för nämndernas systematiska kvalitetsarbete. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 27 september 2017 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden med begäran om svar över vidtagna 
åtgärder med anledning av granskningen senast den 30 november 2017. 

Rapporten skickades även för kännedom till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv och revisionsrapport. 
• Socialnämndens beslut 2019-01-09, § 7. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 64 Dnr KS 2019/108.002 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363: 

Socialchef Malin Johansson  
Sektorchef IFO Christian Calone 
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 
Handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maritha Johansson 
Enhetschef Camilla Björk Karlsson 
Enhetschef Johanna Bavington 
Socialsekreterare Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare Sara Brännstedt 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom individ- och familjeomsorgsenheten behöver 
nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2019-02-20, § 19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på bankkonto 8234-7 3512 3363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 65    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet  
och beredskap: 

• Händelser 2019 
Drunkningsolycka, buss av vägen, tågolycka, omfattande störningar Tele2, 
omfattande snöfall, IT-störningar, misstanke om kapade telefonnummer till 
samhällsviktig verksamhet. 

• Information 
Länsstyrelsen - nya planer – handlingsplan och aktörsplan. 1 mars trädde nya 
POSOM-planen ikraft. Planering inför sommaren 2019. Revidering av föreskrifter 
om eldningsförbud. Ramverk för samverkan. Räddningstjänst under höjd 
beredskap. Färdigställa riktlinjerna om hot och vård mot förtroendevalda.  
Omval Falun & Europaparlamentsvale 2019 

• Hur är läget i vår kommun? 
Fastighetschefen informerar om kommunens arbete med brandskydd m.m. 
utifrån seminariet om branden på äldreboende i Tibro kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 66 Dnr KS 2018/233.805       
 
Ansökan om bygdepeng till renovering av Fjällboföreningens 
lokal 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om bygdepeng till renovering av Fjällbo-
föreningens lokal. Bidraget motsvarar 50 tkr och finansiering genom avsatta  
medel för bygdepengen.     
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjällboföreningen har upptäckt ett takläckage och ansöker om bygdepeng. 
Materialkostnaden motsvarar 50 tkr och arbetskostnaden står föreningen för  
genom frivilliga hantverkare inom föreningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till renovering av Fjällboföreningens lokal. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen bifaller ansökan om bygdepeng till 
renovering av Fjällboföreningens lokal. Bidraget motsvarar 50 tkr och finansiering 
genom avsatta medel för bygdepengen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 67 Dnr KS 2019/71.003 
 
Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag.  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, 
komplettera regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun med krav på att 
föreningarna ska verka i enlighet med Melleruds kommuns värdegrund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill utveckla 
sitt närområde. Det ska vara insatser för att skapa mötesplatser och en levande 
landsbygd som underlättar för de boende i ett område att samverka för bygdens 
framtida utveckling. 

Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 tkr per år för  
att tillgodose denna utveckling. 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd 
diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 12 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 42. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (reviderad) 
• Förslag till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun (reviderat). 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer regler för kommunal 
bygdepeng i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen fastställer regler för kommunal bygdepeng i 
Melleruds kommun enligt föreliggande förslag med tillägg om att reglerna 
kompletteras med krav på att föreningarna ska verka i enlighet med Melleruds 
kommuns värdegrund.  
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på föreliggande förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta. 
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Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Eva Pärssons tilläggsförslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklaren 
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§ 68 Dnr KS 2018/264.003 
 
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet utifrån förd diskussion. 
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 april 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Utredningen finner i nuläget inget skäl att ändra på regler och riktlinjer för 
föreningsbidrag i Melleruds kommun. Utredningen finner dock att driftbidraget  
till bygdegårdarna bör höjas i relation till våra grannkommuner, samt att 
kommunstyrelsen fastställer en budget för specifika bidrag. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande regler för föreningsstöd (KS) 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 164. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet utifrån 
förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 23 april 2019. 
 
Beslutsgång  

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

Verksamhetsutvecklaren  
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§ 69 Dnr KS 2019/118.002 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 februari 2019,  
§ 38, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström   
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Therese Israelsson  
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lillemor Aronsson t.o.m. 2019-03-30  
Ekonom Andrietta Pettersson 
Ekonomiassistent Jannice Krave  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ekonom slutar så finns det behov av att se över vilka som två  
i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos kommunstyrelseförvaltningen  
och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den  
13 februari 2019, § 38, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 Dnr KS 2019/109.611 
 
Motion om en långsiktig lösning på förskolan, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen och kultur- och utbildningschefen i uppdrag  
att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning 
med uppgift att föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa 
förskolesituationen i Mellerud, både vad det gäller lokaler och personal, på ett 
sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats på önskad ort inom den tidsram  
som skollagen anger. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommunchefen och kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. 
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
10 september 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kultur- och utbildningschefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 Dnr KS 2019/117.106 
 
Deltagande i Småkoms rikskonferens 24-26 april 2019 i 
Vadstena  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge alla ledamöter i arbetsutskottet möjlighet att delta i Småkoms rikskonferens 
den 24-26 april 2019 i Vadstena. 

2. anmälan ska ske till chefssekreteraren senast den 25 mars 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Småkom anordnar varje vår en rikskonferens där kommunernas ledande politiker 
och tjänstemän träffas. Konferensen arrangeras i olika medlemskommuner. 

En inbjudan till Småkoms rikskonferens 24-26 april 2019 på Vadstena Klosterhotell. 

Sista dag för anmälan är den 25 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Program för Småkoms rikskonferens 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge alla ledamöter möjlighet att delta i Småkoms rikskonferens den  
24-26 april 2019 i Vadstena. 

2. anmälan ska ske till chefssekreteraren senast den 25 mars 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Arbetsutskottets ledamöter 
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§ 72 Dnr KS 2019/132.253  
   
Försäljning av tomtmark i kvarteret Staren (Staren 1 och  
del av Hassle 1:27) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  

1. försälja tomtmark i kvarteret Staren (Staren 1 och del av Hassle 1:27) till 
intressent.  

2. i samband med försäljningen av Staren 1 och del av Hassle 1:27 se över 
gränsdragningen för dessa tillsammans med Staren 16 för att få en optimal 
användning av området. 

 
Jäv 

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

Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan om köp av mark i kvarteret 
Staren. Avsikten är intressenten vill bygga en villa. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  

1. försälja tomtmark i kvarteret Staren (Staren 1 och del av Hassle 1:27) till 
intressent.  

2. i samband med försäljningen av Staren 1 och del av Hassle 1:27, se över 
gränsdragningen för dessa tillsammans med Staren 16 för att få en optimal 
användning av området. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Förskolans behov av lokaler 
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar ytterligare information om planer på utökning 
lokaler för förskolan. Daniel lämnar aktuell information om Kyrkogatans 
verksamhet och socialförvaltningens behov av dessa lokaler. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 74 
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från sammanträden m.m: 
 
• Träff med Skålleruds byalag 4 mars 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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