
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 1(26)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 4 oktober 2022, klockan 08.30 – 12.05 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud  

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) § 258-261, 269-274 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 4 oktober 2022, klockan 16.00 

 
Justerade paragrafer  § 258 - 274 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se  

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-04 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-05 
 
Datum då anslaget tas ned 2022-10-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 

http://www.mellerud.se/


MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 2 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Ingmar Johansson, t.f. VD AB Melleruds Bostäder § 258 
Margaretha Gunnarsson, ekonom AB Melleruds Bostäder § 258 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 258-263 
Lotten Nilsson, ekonom § 262-263 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 262-268 
Lena Francke, ekonom § 262-263 
Ulrika Granat, HR-chef § 263 
Anders Broberg, konsult VA § 264-265 
Niclas Mjörnestål, t.f. enhetscjhef VA § 264-265  
Gun-Britt Gustafsson, musiklärare Kulturskolan § 266 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/Fastighet § 267-268 
Caroline Falk, handläggare § 267-268 
Viktor Weiberg, tillväxtchef § 269 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga  
 

 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 3 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 258  Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för AB Melleruds Bostäder 4 
§ 259  Finansiell profil för Melleruds kommun 2019-2021 5 
§ 260  Delårsbokslut 2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 6 
§ 261  Skattesats för Melleruds kommun 2023 7 
§ 262  Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen)  

8 

§ 263  Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för Melleruds kommun 10 
§ 264  Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol och Gärdserud 12 
§ 265  Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro 13 
§ 266  Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser 14 
§ 267  Samhällsbyggnadsfrågor  16 
§ 268  Revidering av riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning  

av kommunägda fastigheter 
17 

§ 269  Platsvarumärke Mellerud 18 
§ 270  Förtroendevaldas arbetsverktyg (politikerdator) 20 
§ 271  Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 22 
§ 272  Ansökan om sponsring av Kroppefjäll Trailrun 2022 24 
§ 273  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om  

service till funktionshindrade (LSS) 2022  
25 

§ 274  Aktuella frågor 26 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 4 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr KS 2022/252 
  
Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för AB Melleruds 
Bostäder 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet per delåret uppgår till +2,8 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Det beror 
framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket och lägre kostnader för underhållsåtgärder  
än budgeterat.  
Prognosen för delåret pekar på ett resultat på 0,7 mkr, vilket är -0,5 mkr lägre än budget. 
Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat men ökade kostnader för el (cirka 3,7 mkr)  
påverkar resultatet negativt. 
Ökade el- och uppvärmningskostnader och stigande räntor innebär utmaningar inför nästa år. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för AB Melleruds Bostäder. 
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-09-21, § 46-47. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 5 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr KS 2022/474 

Finansiell profil för Melleruds kommun 2019–2021 
 
Arbetskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i 
Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten 
innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell 
profil för Melleruds kommun.  
Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt under 2019–2021 i förhållande till kommuner i Västra 
Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och svaga sidor utifrån fyra 
perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.  
I rapporten konstateras att Mellerud har ett något ansträngt, men kontrollerat finansiellt 
läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive 
jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande  
till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar.  
Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Mellerud 
fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom 
de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov 
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster 
kommer att öka snabbare än tidigare 
 
Beslutsunderlag 

• Finansiell profil Melleruds kommun 2019–2021, Kommunforskning i Västsverige. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 260 Dnr KS 2022/470 
  
Delårsbokslut 2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt delårsbokslut per 2022-08-31 
och en prognos för 2022. 
Delårsbokslutet visar på ett marginellt överskott. Prognosen för 2022 pekar på ett underskott 
med -0,7 mkr, vilket är -0,9 mkr lägre än budgeterat. Underskottet beror bland annat på högre 
personalkostnader, inhyrning av lokförare, och ökade el- och bränslekostnader. 
Enligt kommunstyrelsen, 2022-09-07 § 167; anmodas styrelsen för DVVJ att under innevarande 
år 2022, inkomma med plan för långsiktig finansiering av verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
• Ekonomisk rapport per 2022-08-31, Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
• Skrivelse Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 261 Dnr KS 2022/475 
 
Skattesats för Melleruds kommun 2023 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per 
skattekrona. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Föreslagen skattesats är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende Budget 2023, 
2022-06-22 § 89. 
Enligt Kommunallagen 11 kap 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november 
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Budgeten för 2023 kommer behandlas på kommunstyrelsens 
novembermöte. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrad 
skattesats till 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 262 Dnr KS 2022/469 
  
Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet (kommun-
styrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen) 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna rapporten. 
2. bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsförvaltningen på 5,2 mnkr för ökade el-,  

driv- och livsmedelspriser. 
3. finansiering sker genom förfogandeanslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för 
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget. 
Totalt prognostiseras ett överskott med +4,4 mnkr (ex affärsverksamhet), varav 
kommunstyrelsens förvaltning +8,3 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen -3,9 mnkr.  
I prognosen ingår försäljning av tomer på 1,6 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär 
tilläggsbudget för underskott med totalt 5,2 mnkr. Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning 
består till stor del av förfogandeanslaget samt medveten återhållsamhet för att bidra till 
kommunens totala resultat. I prognosen antas att bidrag för konstsnösår på 1 mnkr utbetalas 
från förfogandeanslaget. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader vid ett eventuellt förvärv av Coop-fastigheten 
beräknas till cirka 350 tkr för 2022. Detta kan finansieras genom överskott inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens affärsverksamhet prognostiserar ett underskott på -4,5 mnkr, 
vilket beror på ökade kostnader för el, driv- och livsmedel. Affärsverksamhetens resultat 
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar 
inte resultatet. 
Investeringarna beräknas uppgå till 88 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än budget. Inom ramen 
för de projekt som är försenade bedöms cirka 72 mnkr behöva flyttas till 2023 och avser till 
största del affärsverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen slutredovisar fem projekt med 
en total budget 1,6 mnkr som redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,1 mnkr. 
Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut. 
Beslutsunderlag 
• Prognos 2/2022 kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnads-

förvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna rapporten. 
2. bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsförvaltningen på 5,2 mnkr för ökade el-,  

driv- och livsmedelspriser. 
3. finansiering sker genom förfogandeanslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 263 Dnr KS 2022/469 
 
Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för Melleruds kommun 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna rapporten 
2. godkänna övriga nämnders rapporter  
3. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Bemanning av sjuksköterskor på  

särskilt boende" med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för  
generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en 
budget i balans. 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån 
nämndernas rapporter. 
Årets resultat beräknas till 41,9 mkr, vilket är 24,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 
5,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög 
inflation och beror främst på att skatteintäkterna fortsatt utvecklats starkt.  
Skatteunderlagstillväxten för 2021 och 2022 (lönesummorna) har ökat mer än vad Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) hade beräknat. Liksom föregående år har kommunen erhållit 
bidrag för höga sjuklönekostnader. 
Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9 mkr beror främst på bättre skatteunderlags-
prognos. 
Budgetavvikelsen på + 24,8 mkr är orsakat av högre skatteintäkter än budget + 12,3 mkr. 
Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +7,9 mkr, motsvarande en avvikelse 
på 1,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,6 mkr, 
socialnämnden beräknar ett överskott på +4,1 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 
0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,4 mnkr, vilket till största del 
avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Övriga större budgetavvikelse är ersättning 
för sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor.  Inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
beräknas kostnaderna öka med 5,2 mkr för el-, driv- och livsmedelskostnader. Detta föreslås 
finansieras av förfogandeanslaget. 
Årets nettoinvesteringar beräknas till 94,9 tkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. I prognosen är 
inräknat ett eventuellt förvärv av COOP-fastighet och utbyggnad av Åsebro förskola. För den 
skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 10 mkr lägre än budget 
och för den taxefinansierade verksamheten +57 mkr. Av detta bedöms ca 70 mkr behöva 
flyttas över till 2022. Årets investeringar finansieras av årets resultat och avskrivningar och 
minskad likviditet. 
De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.  
Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som 
kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Enligt Socialstyrelsen finns 
inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal 
redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. 
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Socialnämnden föreslås därför tillföras ett tilläggsanslag med 0,7 mkr, vilket finansieras genom 
att höja budgeten för generella statsbidrag. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för Melleruds kommun 
• Nämndernas rapporter. 
• Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 132. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-21, § 70. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-09-21, § 114. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna rapporten 
2. godkänna övriga nämnders rapporter  
3. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Bemanning av sjuksköterskor på  

särskilt boende" med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för  
generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en 
budget i balans. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 264 Dnr KS 2021/643 
 
Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol och Gärdserud 
 
Arbetskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  
1. endast de sju fastigheterna närmast befintligt verksamhetsområde ska vara verksamhets-

område för de två vattenslagen vatten och spillvatten,  
2. verksamhetsområdet ska vara verkställt senast år 2023.  
3. övriga fastigheter i Gärdserud och Kambol med befintlig anslutning för antingen vatten  

eller vatten och spillvatten är att betrakta som avtalskunder till VA-enheten.  
4. fastigheter som inte redan har en VA-anslutning ska hantera sitt vatten och spillvatten  

med enskild anläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Framtagen konsultutredning påvisar att endast de sju fastigheterna närmast befintligt 
verksamhetsområde bör ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  
I detta område är det en fastighet som inte har befintlig VA-anslutning. Övriga fastigheter i 
området har antingen enskild VA-anläggning eller är genom befintliga anslutningar avtalskunder 
till Melleruds kommuns VA-enhet. Det beslutade verksamhetsområdet kan verkställas under  
år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport från Tyrens - Utredning av § 6-områden Melleruds kommun 
• Dalslands miljö- och energinämndens Yttrande om verksamhetsområde för vatten och 

avlopp i Kambol, Melleruds kommun. 
• Bild utökat VO Kambol översikt 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. endast de sju fastigheterna närmast befintligt verksamhetsområde ska vara verksamhets-

område för de två vattenslagen vatten och spillvatten,  
2. verksamhetsområdet ska vara verkställt senast år 2023.  
3. övriga fastigheter i Gärdserud och Kambol med befintlig anslutning för antingen vatten  

eller vatten och spillvatten är att betrakta som avtalskunder till VA-enheten.  
4. fastigheter som inte redan har en VA-anslutning ska hantera sitt vatten och spillvatten  

med enskild anläggning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 265 Dnr KS 2021/643 
 
Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro 
 
Arbetskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att vidareutreda ett verksamhetsområde för  

vatten och spillvatten i de tre utpekade områden i Köpmannbro.  
2. utredningen ska påvisa vilka tekniska lösningar som är bäst ur drift och ekonomiska 

perspektiv samt hur en utbyggnad av VA i det aktuella området ska finansieras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Framtagen konsultutredning påvisar att Köpmannebro ska vara ett verksamhetsområde ur 
perspektivet för lagen om allmänna vattentjänster. Målet är att slutgiltigt beslut om 
verksamhetsområde ska tas under hösten 2022 och att alla inom det föreslagna området ska 
vara erbjudna en VA-servis under år 2027 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport från Tyrens - Utredning av § 6-områden Melleruds kommun 
• Dalslands miljö- och energinämndens yttrande om verksamhetsområde för vatten och 

avlopp i Köpmannebro, Melleruds Kommun.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att vidareutreda ett verksamhetsområde för vatten 

och spillvatten i de tre utpekade områden i Köpmannbro.  
2. utredningen ska påvisa vilka tekniska lösningar som är bäst ur drift och ekonomiska 

perspektiv samt hur en utbyggnad av VA i det aktuella området ska finansieras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 266 Dnr KS 2022/473 

Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total  

kostnad av 1 765 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att göra extra satsningar inom ett antal 
områden enligt beskrivning nedan:  
Park:   
Göra en upprustning av PD Lundgrens park där man kommer göra ett underhåll på de träd som 
finns. Anlägga en ny GC-väg, komplettera med planteringar, belysning samt träd. Utöver detta 
vill vi komplettera centrum med ytterligare julbelysning samt ny dekoration sommartid för att 
ersätta tidigare flaggspel.  
Total kostnad 500 tkr.  
Förvaltningen har tillsammans med folkhälsosamordnare och fritidsgruppen även sett ett behov 
av att skapa ytterligare ett inslag i utbudet av fritidsaktiviteter. Tanken är att anlägga en 
frisbeegolfbana på 9-hål. Tanken är att nyttja befintliga gräsytor så att man inte ökar behovet 
av driftkostnader.  
Total kostnad 140 tkr.  
Fastighet:  
Markarbeten i anslutning till Hällavägen i Dals Rostock. 
Total kostnad 175 tkr.  
I Sunnanå hamn ser vi ett behov av att tillsammans med aktörer i området ta fram idéskisser 
för hur kommunens mark ska utvecklas i framtiden. Arbete pågår med nytt miljötillstånd för att 
kunna fortsätta arbetet med exploateringen av bostäder. När området blir mer utbyggt med fler 
boende i området så behöver även kommunen utveckla sina delar. Därför är det viktigt att vi får 
fram en målbild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden.  
Total kostnad 150 tkr.  
Platsutveckling:  
Tidigare under året har kommunen beslutat att utveckla bottenplan i Karolinen, Dals-Rostock till 
att bli en mötesplats för samhället och föreningslivet. Lokalerna är slitna och behöver rustas 
upp och ny inredning och teknik behöver uppdateras för att möta dagens krav. Denna satsning 
ligger lämplig i tid för att stötta det redan pågående platsutvecklingsprojekt som pågår men 
även det befintliga föreningslivet.  
Total kostnad 800 tkr.  
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total  

kostnad av 1 765 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 267    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 
• Nuläge bränslepriser – kraftigt ökade kostnader, råvarubrist pellets, behov att elda med olja  

i fjärrvärmecentral. Nya kunder har tecknat avtal och kommer att kopplas på. Ny panna 
testkörs i november och beräknas startas i början av 2023. 

• Möte med dalslandskommunerna om samverkansytor för distansarbete. Projekt Det goda 
livet i Dalsland kommer att anlita en konsult som kommer att utreda behov hos 
kommunerna. 

• Försäljning av mark till JOAB för byggnation av solcellspark.  
 

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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§ 268 Dnr KS 2022/483 

Revidering av riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
vid försäljning av kommunägda fastigheter 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
vid försäljning av kommunägda fastigheter enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 23 juni 2021 riktlinjer för markanvisningar, exploaterings-
avtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter.  
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar som började gälla 1 januari 
2015 är en kommun skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. Syftet med Melleruds 
kommuns samlade riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av 
kommunägd mark är att möjliggöra en likvärdig, transparent och korrekt handläggning. 
Arbetet med att se över och förbättra riktlinjerna pågår och förväntas vara klart under hösten 
2022. 
De antagna riktlinjerna tillåter inte markanvisning på mark som är detaljplanerad. Genom att 
tillåta tecknande av markanvisningsavtal på detaljplanerad mark får exploatören tid att planera 
projektet samtidigt som de under avtalstiden har ensamrätt till marken. Tanken är att avtalet 
sedan ska resultera i ett upprättande av marköverlåtelseavtal mellan Kommunen och 
exploatören. Kommunen har även med hjälp av markanvisningsavtalet möjlighet att ställa krav 
på exploatören. Fram till dess att översynen av riktlinjerna är klar föreslås att nuvarande 
riktlinjer revideras så att de möjliggör markanvisning på detaljplanerad mark. 
 
Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning  

av kommunägda fastigheter. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för 
markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 269 Dnr KS 2021/602 
 
Platsvarumärke Mellerud 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud. 
2. fastställa ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds 

Kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
2019 antog kommunfullmäktige visionen ”Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i 
framkant av utvecklingen”. För att gå i riktning mot visionen behöver vi skapa ännu bättre 
förutsättningar för Mellerud som en attraktiv plats. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i 
uppdrag att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud.  
Platsvarumärket ska:  
•  bidra till Melleruds attraktionskraft och tillväxt  
•  tydliggöra de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med Mellerud  
•  skapa intern stolthet kring det vi har och det vi är  
•  utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring av Mellerud  

som plats 
Vi har tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbetat fram en enhetlig, 
långsiktig och strategisk profilering av platsen. Resultatet är baserat på dialoger med olika 
målgrupper där närmare 400 personer deltog med sina synpunkter och tankar. Under 
processens gång har olika referensgrupper konsulterats såsom ungdomsrådet, pensionärsrådet, 
näringslivsrådet, funktionshinderrådet, föreningar med flera.  
Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds 
kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. Varumärkesplattformen är gemensam och ska 
finnas tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om hela platsen Mellerud 
såsom företag, föreningar eller andra organisationer. Det ger förutsättningar för att det blir fler 
som bor, besöker och driver sina företag här. 
En varumärkesplattform för platsen behövs för att hålla ihop och bygga ett starkt varumärke. 
Det är ett strategiskt styrdokument med fokus på kärnan i ett varumärke. Det är det dokument 
som sammanfattar hela varumärkesstrategin – allt som varumärket står för och beskriver hur 
det kan användas. Vid fastställande av varumärkesplattformen följer en implementeringsprocess 
samt konsekvent och regelbundet arbete med att marknadsföra platsen utefter plattformen. 
Detta kräver både personella och ekonomiska resurser årligen. 
Den grafiska profilen för organisationen Melleruds Kommun fastställdes 2019. I den har det 
gjorts lite justeringar varför den behöver fastställas igen: några verksamhetslogotyper är 
uppdaterade på grund av namnbyten, en bild är utbytt, några särprofilerade verksamheters 
logotyper är uppdaterade/borttagna, sidorna 45–48 har tagits bort då ett platsvarumärke för 
hela den geografiska platsen har tagits fram.  
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Vad skiljer platsens varumärke från den kommunala organisationen? 
• Platsvarumärket för Mellerud innebär hela Melleruds kommun som geografisk plats.  

En plats att bo, leva och verka i. 
• Organisationen Melleruds kommun har ett eget varumärke och omfattar organisationen  

som arbetsgivare, ansvarig för ex skola, omsorg, gata-park. 
Beslutsunderlag 
• Varumärkesplattform för platsvarumärket Mellerud 
• Grafisk profil för organisationen Melleruds Kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud. 
2. fastställa ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds 

Kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 270 Dnr KS 2022/82 
 
Förtroendevaldas arbetsverktyg (politikerdator) 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att   
1. tilldela förtroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang i enlighet med  

EDS förslag.  
2. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95, om avtal mellan Melleruds 

kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och abonnemang.  
3. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och 

abonnemang via kommunen.  
4. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang 

supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt inför varje ny mandatperiod.  
5. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för förtroendevalda som ska 

finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt inför varje ny mandatperiod hålla en 
utbildning för förtroendevalda.  

6. förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds kommun och som har en 
personlig bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang ska använda de 
verktygen i sitt politiska uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med 
detta beslut.  

7. utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de förtroendevalda av övriga 
regelverk och styrdokument som reglerar kommunens informationshantering.  

8. ge EDS i uppdrag att genomföra en uppföljning efter den 1 januari 2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av 
digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med kommunens 
Digitaliserings och Informationssäkerhetschef runt detta.   
Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de 
supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på upplägg 
runt både utrustning och abonnemang.   
Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för 
att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.  
Förtroendevalda i presidier, samt gruppledare föreslås få utökade abonnemang i Microsoft 365 
och mer kompetent hårdvara.  
Förtroendevalda som ingår som ledamöter och ersättare i kommunens nämnder ska få likvärdig 
hårdvara och abonnemang som idag.  
Förtroendevalda som är anställda tjänstemän inom Melleruds kommun och som har egen 
bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de verktygen även i sitt 
politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att kvittera ut någon ytterligare dator 
eller abonnemang i enlighet med detta förslag.   
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Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga 
arbetsverktyg.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 131. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att   
1. tilldela förtroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang i enlighet med  

EDS förslag.  
2. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95, om avtal mellan Melleruds 

kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och abonnemang.  
3. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och 

abonnemang via kommunen.  
4. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang 

supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt inför varje ny mandatperiod.  
5. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för förtroendevalda som ska 

finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt inför varje ny mandatperiod hålla en 
utbildning för förtroendevalda.  

6. förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds kommun och som har en 
personlig bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang ska använda de 
verktygen i sitt politiska uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med 
detta beslut.  

7. utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de förtroendevalda av övriga 
regelverk och styrdokument som reglerar kommunens informationshantering.  

8. ge EDS i uppdrag att genomföra en uppföljning efter den 1 januari 2024. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 22 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2022/43 
 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026 
enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  
Daniel Jensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. 
Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som 
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att 
ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. 
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om 
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet 
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så 
snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell. 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige 
den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.  
Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och 
undertecknande senast den 31 oktober 2022. 
Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022, § 211, att godkänna informationen samt att 
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022. 
Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, § 230, att ta upp ärendet till ny behandling 
vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026. 
• Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 230. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026 enligt föreliggande förslag. 
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Daniel Jensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet 
fram till dess att laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. 
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§ 272 Dnr KS 2022/468 
 
Ansökan om sponsring av Kroppefjäll trailrun 2022 
 
Arbetskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  
1. bifalla OK Kroppefjälls ansökan om bidrag/sponsring på 10 tkr för genomförande av 

Kroppefjäll Trailrun 2022.  
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
OK Kroppefjäll anordnar, tillsammans med SK Granan i Vänersborgs kommun, kvällsloppet 
Kroppefjäll Trailrun för femte gången. Eftersom det i år är 5 års-jubileum och satsar klubbarna 
på att få minst 500 deltagare till loppet. I inbjudan trycker man även på att man kan springa 
förälder/barn som ett trevligt och socialt arrangemang. 
Klubbarnas kostnader för arrangemanget är busskostnad, mat, nummerlappar, hyra av tält, 
ljudanläggningar m.m. Finansiering är startavgifter och sponsring från företag i området. 
OK Kroppefjäll har den 20 september 2022 ansökt om 10 tkr från Melleruds kommun som 
bidrag till busskostnaden. En ansökan om bidrag har även skickats in till Vänersborgs kommun. 
Enligt kommunens riktlinjer för kommunal sponring gäller att kommunchef och kommun-
styrelsens ordförande får ingå avtal, där sponsringen eller motprestationen värderas till högst 5 
tkr och inom ramen för budget.  
Sponsringsavtal upp till 20 tkr hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och 
undertecknade. Värdet av såväl prestation som motprestation ska bedömas så att jämförbara 
sponsringsaktiviteter kan behandlas likvärdigt.  
 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2022. 
• Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. bifalla OK Kroppefjälls ansökan om bidrag/sponsring på 10 tkr för genomförande av 

Kroppefjäll Trailrun 2022.  
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 273 Dnr KS 2022/91 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022  
 
Arbetskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(rapport 3/2022).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott  
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.  
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande: 
• SoL-äldreomsorg 
• SoL-omsorg om personer med funktionshinder 
• SoL-individ- och familjeomsorg 
• LSS-omsorg om personer med funktionshinder 
För tredje rapporttillfället 2022 finns  
• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  
• Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.  
• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  
• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  
• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats, 

korttidsboende, under dröjsmålet.  
• Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till första 

erbjudandet.  
Ovanstående har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022. 
 
Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 134. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (rapport 3/2022).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 274  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 
• Kommunchefen ges i uppdrag att synliggöra kommunens vänorter i skyltningen vid 

infarterna. 
• Småkoms prioriterade frågor 2023 – möjlighet att lämna förslag digitalt. 
• Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag på eventuell julgåva till kommunens 

personal. 
• Kommunchefen ges i uppdrag se över frågan om vikariepool. 
 
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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