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§ 218 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona): 

• Provtagning priogrupp 3 (personer i samhällsviktiga verksamheter med milda symtom). 

• Samordningsmöten (ett möte per vecka under sommaren). 

• Köpmännen (aktiviteter/erbjudanden). 

• NU-sjukvårdens statistik över inneliggande patienter/IVA. 

• Sommar med Covid-19. 

• Omvärldsbevakning. 

• Veckoavstämningarna med partiernas gruppledare övergår till två månadsavstämningar 
under sommaren. 

• Eldningsförbud. 
 
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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§ 219 Dnr KS 2020/419 
 
Begäran om omfördelning av medel från Kanalyran 2020 med 
anledning av Covid-19  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 97 810 kronor av medlen anslagna för den inställda Kanalyran 2020  
får användas för kommunikationssinsatser med anledning av covid-19.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 15 januari 2020, § 3, anslog kommunstyrelsen 200 tkr för Kanalyran 2020 med finansiering 
inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 

På grund av covid-19 och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
över 50 personer kan inte Kanalyran genomföras i år.  

När reserekommendationen i landet hävs den 13 juni kan resandet öka inom Sverige. Med detta 
följer ett tungt ansvar för var och en av oss - på verksamheter så väl som på enskilda. 
Myndigheterna betonar både vikten av att hålla avstånd och att komma ut i naturen i dessa 
tider. I detta sammanhang väcker Mellerud och Dalsland intresse med vår fina natur. Samtidigt 
ökar behovet av samstämmig information med anledning av covid-19, på fler fysiska platser.  

Målgrupperna för informationen är medborgare så väl som turister. Förslaget är att ta fram och 
finansiera ett paket med kommunikation med anledning av covid-19 för sommaren 2020 samt 
fortsatt annonsering under hösten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 15 januari 2020, § 3. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2020, § 137.  
• Kostnadsspecifikation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 97 810 kronor av medlen 
anslagna för den inställda Kanalyran 2020 får användas för kommunikations-sinsatser med 
anledning av covid-19. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 220  
 
Turism i Dalsland 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB lämnar en aktuell rapport om turismen i 
Dalsland: 

• Presentation av bakgrund inom olika branscher. 

• Utmaningar för besöksnäringen 2020. 

• Kampanjer 2020. 

• Förstudie – Besökscenter - Dalslands kanal – DVVJ. 

• Glasscaféer längs Dalslands kanal. 

• Slussvaktarbostäder med båtar till uthyrning. 

• Hemsida. 

• Framtiden - namnbyte från Dalslands Turist till Visit Dalsland. 

• Uthyrningsstugor – digitalisering. 

• Affärsplan – ta till vara kulturarvet – utveckla verksamheten. 
 
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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§ 221 Dnr KS 2020/207 
 
Ansökningar om medel i projekt Jobbredo  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens 
serviceenhet (kök/städ Nordalsskolan) för att anställa en person på 100% med nystartsjobb 
under 12 månader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen 
försörjning. 

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd. 
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt  
ifrån arbetsmarknaden.  
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning 
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, 
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen 
försörjning. 

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing 
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd. 

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader 
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få 
egen försörjning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunstyrelseförvaltnignens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad 
till samhällsbyggnadsförvaltningens serviceenhet (kök/städ Nordalsskolan) för att anställa en 
person på 100% med nystartsjobb under 12 månader. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 222 Dnr KS 2020/430 
 
Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2020.  

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka 
samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en förstudie vars syfte är att 
utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland annat inventeras möjligheten till utveckling 
av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) och Dalslands 
kanal (DKAB) är viktiga delar. Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom 
turism och besöksnäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transport-lösningar 
mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.  

Cirka 95% av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna. Det 
beräknade underskottet för sommartrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550 000 kronor, 
motsvarande 40% av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400 000 kronor. 
Regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000 kronor till medfinansiering av 
projektet ”Dalslands kanal – sammankopplade transportlösningar” under perioden 2020-06-01 – 
2020-12-31 under förutsättning att allmänna villkor uppfylls. 
DVVJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som underhåll av 
spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mnkr för år 2020.   

Beslutsunderlag 
• Protokoll från Regionutvecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 § 97. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2020.  
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 223 Dnr KS 2017/636 
 
Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud 
till Håverud 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gång- 
och cykelvägnätet inom Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Claesson, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en 
cykelbana byggs från Mellerud till Håverud. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017, § 481, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har 
därefter överlämnats till Tillväxtenheten. 

Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för 
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. 
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och 
cykelvägnätet (GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under 
hösten 2020 och inom ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum. 
Inlämnat medborgarförslag kommer att utgöra underlag för planen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med 
framtagandet av en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 224 Dnr KS 2020/429 
 
Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i 
Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst (KF § 162, 19 december 2018). 

Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella 
regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag 
sådana generella regler för riksfärdtjänst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen 
vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till föreskrifter. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för 
tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 225 Dnr KS 2017/452 
 
Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita Sandars camping i 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot granskningshandlingen avseende  
Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud. 
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen. 
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den 
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent 
uppställning av husvagnar och villavagnar.  

Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör 
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motions- 
och promenadstigar att förbättras.  
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning 
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och 
promenadstigar.  
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019. Samrådsredogörelse har 
upprättats 2019-08-14 och 2020-05-05.  
I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades 
under samrådet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 86, att godkänna samrådsredogörelsen och 
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut 
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 § PBL) under sommaren 2020. 

Beslutsunderlag 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, § 86. 
• Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping. 
• Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra 
mot granskningshandlingen avseende Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 226 Dnr KS 2019/401 
 
Slutredovisning av projekt Fjärrvärme Pelletstorn 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Fjärrvärme Pelletstorn och  
avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken har utökats med ett tredje pelletstorn för att klara 
värmeleverans till våra kunder vid tillfälliga leveransproblem eller pelletsbrist. Vid störningar 
förlänger vi möjligheten att leverera värme med detta tredje torn. 

Total mängd pellets när alla tre torn är fyllda uppgår till 120 ton. 
I projektet har vi även förbättrat arbetsmiljön i alla 3 torn. Vi har byggt om från filtersystem till 
cyklon för att ta hand om spåndamm. Cyklonen funkar så att den flyttar spåndammet från silon 
till förbränningen i pannan. Denna automatisering gör att driftpersonalen slipper jobba med 
dammet som förr samlades i filterpåsarna. 
Vår egen driftpersonal har varit delaktiga i projektet och utfört vissa monteringsarbeten, detta 
har medfört att vi har hållit nere kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottet beslut 2019-08-13, § 236. 
• Slutredovisning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Fjärrvärme Pelletstorn och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för Fjärrvärme/fastigheter 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 227 Dnr KS 2018/397  
 
Aktivitetsparken vid Rådaskolan  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Klagomål från boende på Parkgatan på störande aktiviteter under kvällar och nätter  
samt skadegörelse och nedskräpning i och i anslutning till aktivitetsparken vid Rådaskolan  
har inkommit till kommunen sedan sommaren 2018. Förslag har framförts på att kommunen 
flyttar anläggning till annat område. 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni diskuterades frågan och samhällsbyggnads-
förvaltningens enhet för gata/park kommer sätta upp ytterligare staketsida med grind och 
hänvisa till allmänna lokala ordningsföreskrifter samt låsa grinden klockan 22.00 
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet informerar om skade-
görelse och nedskräpning, vidtagna åtgärder under senaste veckan och rapporter från 
Securitas. T.f. kommunchefen informerar om diskussioner med socialförvaltningen och kultur- 
och utbildningsförvaltningen samt kommunpolisen om vilka insatser som vidtas. Boenden l 
ängs Parkgatan har framfört önskemål om att träffa ansvariga politiker för dialog. Efter 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2020 kommer ledamöter att besöka 
aktivitetsparken. Samhällsbyggnadschefen informerar kontaktpersoner.  
 
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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§ 228 Dnr KS 2018/141 
 
Slutredovisning av projekt Asfalt och belysning Smedjegatan  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt och belysning Smedjegatan  
och avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ny V-formad gata med belysning har anlagts från Eldaregatan och norrut. Den ansluter mot 
Sapphultsprojektet. 

Anslutningar till fastighetsägare längs med sträckningen är utförda. 

Projektet innefattar grusning/packning av gata, nya belysningsstolpar samt asfaltering. 
Arbetena har utförts av egen personal samt ramavtalspartners.  

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 113. 
• Slutredovisning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Asfalt och belysning Smedjegatan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 229 Dnr KS 2020/431 
 
Odlingsområde (kolonilotter) på del av Holm 1:65 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att iordningställa odlingsområde (kolonilotter) på 
området norr om Nordalsskolan (del av Holm 1:65). 

2. finansiering sker inom befintlig driftbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Odlingsintresset ökar i samhället och kommunen ser därför en möjlighet att ge fler chansen att 
odla genom att iordningställa 20 kolonilotter på området norr om Norddalsskolan. Fördelen med 
detta område är att det ligger avskilt från bostadsområden. Endast en villa finns i närheten men 
denna ligger ej i omedelbar anslutning till området. Undersökning med Plan och Bygg har 
genomförts och att anlägga detta är inte bygglovspliktigt. Befintlig grusparkering utökas och 
sommarvatten anläggs. Beräknad kostnad är 80 tkr och kan finansieras inom befintlig 
driftbudget. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att iordning-ställa odlingsområde (kolonilotter) på 
området norr om Nordalsskolan (del av Holm 1:65). 

2. finansiering sker inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 230    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Kvarteret Ugglan 
Samhällsbyggnadschefen redogör för tolkningen av Svefas markvärdering av kvarteret 
Ugglan. Ordförande rapporterar från möte med intressent/exploatör. Kommunens prisnivå, 
avtalsvillkor och placering diskuteras och samhällsbyggnadschefen ges direktiv. 

• Bråna – markförvärv 
Ordföranden redogör för förhandling med markägare om eventuellt kommunalt markförvärv. 

• Sapphult 
Samhällsbyggnadschefen redogör för kontakter med diskussioner med intressent om 
markförsäljning som vill starta verksamhet på Sapphultsområdet. Pågående detaljplane-
arbete medger inte industriverksamhet.  
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§ 231  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Wifi/rörelsemätning 
Ordföranden informerar om fortsatt planering för eventuellt införande av rörelsemätning av 
besökare i Mellerud. Kommunen bör stå för installation och mätning. Offert har inkommit. 
MellerudsNavet kan vara finansiär. Eventuellt problem med missvisande mätresultat på 
grund av pågående pandemi.   

• Process – ekonomisk uppföljning och budget 2021 
T.f. kommunchefen redogör för förslag till reviderad process för delårsbokslut 2020 och 
prognos 2/2020 samt budget 2021.   

• Avsiktsförklaring om samarbete 
Ordförande tar upp att socialdemokraterna gått ut med pressmeddelande och i media om  
att de anser att avsiktsförklaringen om samarbete inom det sociala verksamhetsområdet - 
styrning och ledning av verksamheterna mellan Bengtsfors och Melleruds kommuner strider 
mot kommunallagen. Ordföranden och t.f. kommunchef informerar om bakgrund och hur 
kommunen hanterar framtida beslut om samverkan/organisation. 

• Rekrytering av ny kommunchef 
Ordförande redogör för förslag till kandidat och för den fortsatta processen. Förslag till 
anställningsavtal och lön presenteras.  

 
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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§ 232    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från styrelsemötet den 22 juni 2020. Nuvarande 
förbundschef kommer att sluta och förbundet kommer att köpa tjänsten på deltid av 
Trollhättan.  

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ordföranden rapporterar från direktionsmötet den 9 juni 2020. 

• AB Melleruds Bostäder 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från träff med presidiet och Wellbo 
Fastigheter den 16 juni 2020. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordföranden rapporterar från direktionsmötet den 17 juni 2020. 

• Nordalsalliansen 
Ordföranden rapporterar från möte den 16 juni 2020 med Nordalsalliansen där behovet av 
nytt underlag på konstgräsplanen lyftes. 

 
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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§ 233 Dnr KS 2015/608  
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud – 
lägesrapport/avstämning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av lägesrapporten och avstämningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell en lägesrapport av 
byggnationen av särskilt boende på Ängenäs.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av 
lägesrapporten och avstämningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 234  
 
Studiebesök Ängenäs särskilda boende 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen genomför studiebesök på Ängenäs särskilda 
boende tillsammans med samhällsbyggnadschefen och projektingenjören. 
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§ 235  
 
Studiebesök Vita Sandar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen genomför studiebesök i Vita Sandar 
tillsammans med GIS- och kartingenjören. 
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