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Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen*  (KD 
Michael Melby* (S) 
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Jeanette Sjölund, HR-chef § 18 
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Övriga  
 
 

 
Utses att justera  
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Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 

 
 ANSLAG/BEVIS   
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Datum då anslaget sätts upp 2021-01-27  
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Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 14 Dnr KS 2020/640 

Vänerstipendiet – nominering för utdelning 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att, utan inbördes rangordning, nominera dels 

Melleruds Trollingklubb med följande motivering: 
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera tävlingar och andra 
arrangemang som lockar både lokala och tillresta fiskare. Föreningen stödjer utsättningen av 
lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske, vilket gynnar både lokalbefolkning 
och fisketurism.  
och dels Rolf Lundberg, Upperud, med följande motivering: 
Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven Upperudsområdet  
i Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands 
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland 
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har 
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud. Varvet på Björkön är det äldsta och 
fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av Upperuds jämbruk. Det var verksamt till 
slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. Lundbergs intresse för detta väcktes under 
sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd och han upptäckte att stenkistor och 
pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar. Senare upptäckte han att uppe på 
land fanns grunderna kvar efter bland annat magasinsbyggnader samt rester av murstockar 
från smedjan och andra byggnader. På Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 
och Eos 1873. Det senare var 30 meter långt och kom att kallas 'Vänerns pärla”. Rolf Lundbergs 
forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit nästan helt 
okänd.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond 
kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som 
främjar kunskaperna om Vänern. För att effektivisera och samordna resurserna hanteras 
stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern från och med 2018 i samverkan mellan Karlstads 
kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:  

• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för 
Vänern.  

• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för 
Jubileumsfonden för Vänern.  

• Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet.  

• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med 
representant från Vänersamarbetet.  

• Prissumman är 20 000 kronor.  

Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast den 1 februari 
2021. Stipendiedelegationen i Karlstad utser därefter lämplig kandidat. Kriterierna för 
kandidaterna anges i punkt 4 i donationsbrevet. Stipendiaten kommer sedan att få sitt 
stipendium vid Vänertinget som äger rum under våren 2021. 
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Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
• Förslag till kandidater. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att nominera 

Melleruds Trollingklubb med följande motivering: 
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera tävlingar och andra 
arrangemang som lockar både lokala och tillresta fiskare. Föreningen stödjer utsättningen av 
lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske, vilket gynnar både lokalbefolkning 
och fisketurism.  
och Rolf Lundberg, Upperud, med följande motivering: 
Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven Upperudsområdet  
i Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands 
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland 
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har 
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud. Varvet på Björkön är det äldsta och 
fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av Upperuds järnbruk. Det var verksamt till 
slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. Lundbergs intresse för detta väcktes under 
sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd och han upptäckte att stenkistor och 
pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar. Senare upptäckte han att uppe på 
land fanns grunderna kvar efter bland annat magasinsbyggnader samt rester av murstockar 
från smedjan och andra byggnader. På Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 
och Eos 1873. Det senare var 30 meter långt och kom att kallas 'Vänerns pärla”. Rolf Lundbergs 
forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit nästan helt 
okänd.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Karlstads kommun 
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§ 15 Dnr KS 2021/3 

Vindkraftverket Sunnanå 1:2 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för ett tydliggörande av konsekvenser och kostnader 
för de olika alternativen – överlåta arrendeavtalet, säga upp arrendeavtalet eller förvärva 
vindkraftverket. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
På del av fastigheten Sunnanå 1:2 finns ett vindkraftverk. Kommunen arrenderar ut mark för 
vindkraftverket. Avtalet löper med 10-årsintervaller. Nuvarande arrendator har ställt två frågor 
till kommunen, dels möjligheten att överlåta arrendeavtalet på ny ägare, eller om kommunen är 
villig att köpa vindkraftverket. 

Gällande anläggningsarrende gäller i 10-årsintervaller och är uppsägningsbart till 2028-11-01. 
Om uppsägning ska ske till detta datum måste avtalet sägas upp senast 2026-10-30.  
Vindkraftverket är placerat inom ett område där kommunen eventuellt planerar för framtida 
bostadsbyggnation. Ett vindkraftverk påverkar möjligheten att bygga inom en radie runt 
anläggningen på grund av bullerpåverkan. Med hänsyn till detta är det av vikt att kommunen 
redan nu tar ställning kring om befintligt vindkraftverk som enligt uppgift inte varit i bruk sedan 
2015 ska ges möjlighet att rustas upp och användas eller inte. 
Nuvarande arrendator har inkommit med två frågeställningar till kommunen, dels möjligheten 
att överlåta arrendeavtalet på ny part, alternativt ge kommunen möjlighet att förvärva 
vindkraftverket. 

Då den framtida påverkan blir stor i närområdet med tanke på bullernivåer och skuggpåverkan i 
samband med byggnation av bostäder så föreslås att kommunen inte godkänner en överlåtelse 
av vindkraftverket utan istället fortsätter diskussionen kring ett eventuellt förvärv med 
nuvarande arrendator. Detta för att kommunen vid eventuellt framtida byggnationer av 
bostäder inte ska behöva beakta en säkerhetszon för buller. 
 
Beslutsunderlag 

• Avtal anläggningsarrende 1993-11-21. 
• Överlåtelse av arrende 2005-05-30. 
• Kartbilaga som visar läget på vindkraftverket. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för ett tydliggörande av konsekvenser och kostnader 
för de olika alternativen – överlåta arrendeavtalet, säga upp arrendeavtalet eller förvärva 
vindkraftverket. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2021. 
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Beslutsgång 

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

Tillväxtchefen 
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§ 16 Dnr KS 2020/529 

Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Energikälla Spetsvärmepanna 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar på nytt upp ärendet till behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka 
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna går enbart att 
drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas. 

Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig pelletspanna och ny 
biooljepanna som spets bedöms mest fördelaktigt då investeringsnivå och bränslemix ger lägst 
total produktionskostnad. 
Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99% att bestå av flis och pellets baserat på avfall 
från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten och den olja som eldas skall 
vara miljöriktig bioolja, t.ex. svensktillverkad RME (rapsbaserad). 
Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett bränsleslag. 

Alternativ med pelletspanna som reserv istället för bioolja ger en merkostnad på cirka  
300 tkr/år vilket påverkar taxan. 

Beslutsunderlag 

• Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reserv‐/spetslast 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar på nytt 
upp ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 17 Dnr KS 2020/529 

Fjärrvärme Klacken – Fördelning av investering för utökad 
produktionskapacitet och miljögodkänd panncentral 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja upphandling av redovisat projekt och 

återkomma med redovisning och förslag på fördelning av investeringar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 21 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka 
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för 
att täcka behovet vid störning och måste bytas. 

Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU‐nivå vilket innebär att utbyte av 
våra två flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett måste. 

Investering i ökad produktionskapacitet krävs vid Klackens PC för att värmeproduktionen skall 
klaras även vid driftstörning vintertid. Till detta föreslås en ny biooljepanna. 

För att fjärrvärmetaxan skall bibehållas krävs investering för större bränsleflexibilitet. Detta 
åstadkoms i förslaget med  

• ny flispanna samt  

• utökad bränslelagring. 
Investeringen ger även fördelar i form av lägre emissioner, bättre arbetsmiljö och möjlighet att 
stänga Rådaskolans panncentral. 
Upphandling bör förberedas hösten 2020 och genomföras 2021 kvartal 1. 

Biooljepannan är klar till vintern 2021 och den nya flispannan till hösten 2022. 

Mellerud har då investerat i en modern, miljövänlig och framtidssäkrad anläggning! 
Beräknade kostnader är fördelade i investeringsbudget 2022-2026 

Beslutsunderlag 

• Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reserv‐/spetslast 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja upphandling av redovisat projekt och 

återkomma med redovisning och förslag på fördelning av investeringar.  
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 21 september 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 18    
 
Personalfrågor  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Digitala lönespecifikationer 
HR-chefen informerar om att kommunen från och med januari 2021 går över till  
digitala lönespecifikationer för att minska kostnader för utskick och för att värna miljön. 

• Kränkningsanmälningar 
HR-chefen lämnar en aktuell rapport om inkomna kränkningsanmälningar, genomförd 
utredning och pressmeddelande/rapport. 

• Arbetsmiljöfrågor 
HR-chefen, kommunchefen och arbetsutskottets ledamöter diskuterar innehållet i den 
planerade utbildningen angående arbetsmiljöarbetet den 23 februari 2021. Där ska 
kommunstyrelsens ledamöter och nämndpresidierna delta. Kallelse kommer att gå ut  
inom kort. 

 
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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§ 19 
 
Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 
1. godkänna informationen. 

2. skicka ut reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens 
revisorer för synpunkter. 

3. synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommun-
direktören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa 
kommundirektörens övriga uppgifter.  

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen, 
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltnings-
chefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 237 med Instruktion för kommundirektören i 

Melleruds kommun. 
• Kommundirektörsföreningens checklista. 
• Förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 
4. godkänna informationen. 

5. skicka ut reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens 
revisorer för synpunkter. 

6. synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Partiernas gruppledare 
AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 20 Dnr KS 2020/776 
 
Uppstart Campus Dalsland 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att  
1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring 

med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget. 

2. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland. 
3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.  
 
Melleruds kommun 

• ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas. 

• fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den 
samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning 
och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs-
utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl. 

 
Deltar ej 

Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer 
slutredovisas i januari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under 
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i 
Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands 
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra. 
Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial  
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av 
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket. 
Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och 
Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp. 
Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland. 
Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser 
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är 
sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare. 

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat  
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och 
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent 
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland. 

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk 
nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en 
grundfinansiering. 

Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.  
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Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av 
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra 
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ. 

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet. 

För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande. 
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de 
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och 
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner. 

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett 
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de 
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är 
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för 
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler 
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och 
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras. 

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till 
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat.  Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på 
lång sikt. 

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022 så kommer Bengtsfors 
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.  
För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det 
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.  
Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2021 för 
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en 
mer långsiktig finansiering. 
Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2021, § 13, att återremittera ärendet med hänsyn 
taget till att väsentliga handlingar och underlag för ärendet inkommit för sent och parti-
grupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet. Ärendet tas upp till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun 
• Avsiktsförklaring 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 13. 
• Förstudie CAMPUS DALSLAND – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad  

av ett lokalt campus 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att  

4. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring 
med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget. 

5. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland. 

6. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.  
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Melleruds kommun 

• ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas. 

• fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den 
samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning 
och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs-
utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 21  
   
Aktuella frågor 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Arbetsutskottets sammanträden under pågående pandemi 
Ordföranden lyfter frågan om arbetsutskottets sammanträden fortsättningsvis kan 
genomföras i Tingshussalen i Tingshuset. Mötet den 9 februari 2021 sker digitalt.  
Därefter diskuteras frågan på nytt. De som önskar kan även fortsättningsvis delta digitalt.  

• Gestaltning av Köpmantorget 
Ordföranden tar upp samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om borttagande/nyskapande 
av parkeringar i anslutning till Köpmantorget till diskussion. 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte den 29 januari 2021. 

• Kompetensförsörjning i Dalsland 
Ordföranden informerar om kommande presentation den 29 januari 2021 av 
Kompetensförsörjning i Dalsland. 

• Pandemi och alkohol 
Ordföranden informerar om länsstyrelsens digitala konferens den 4 februari 2021 om 
problemen kring pandemi och alkohol. 

• Boken KRIS - Från Estonia till Corona 
Ordföranden informerar om att boken KRIS som kommer att skickas ut till 
krisledningsnämnden. 

 
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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§ 22    
 
Rapporter 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Kommuninvest 
Ordföranden rapporterar från Kommuninvests digitala medlemssamråd den 14 januari 2021. 

• Västra Götalandsregionen 
Ordföranden rapporterar från Västra Götalandsregionens digitala informationsmöte den  
15 januari 2021 om pågående/aktuella infrastruktursatsningar.    

• DUA-konferens 
Ordföranden rapporterar från den digitala DUA-konferens den 15 januari 2021 angående 
ungdomar och nya svenskar i arbete. 

• ÅVS E45 
Ordföranden och 2:e vice ordförande rapporterar från digitalt avstämningsmöte den  
19 januari 2021 med Trafikverket om finansiering m.m.  

• Västerhavets distrikt 
Ordföranden rapporterar från samrådsmöte den 20 januari 2021 för Västerhavets distrikt 
inför kommande remissvar. 

• Nuntorp 
Ordföranden rapporterar tillsammans med Daniel Jensen (KD) om digitalt möte den 21 
januari 2021 om samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning 
på Nuntorp. 

 
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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§ 23    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför ett digitalt företagsbesök med Hellbergs Dörrar i 
Mellerud AB för att informera sig om verksamheten och framtidsplaner. 
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