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§ 319 Dnr KS 2021/641 
 
Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027  till 
partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 24 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det 
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning. 

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika 
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett 
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och 
besökare. Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet 
har utvecklats under det senaste decenniet. 

Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 2021, § 394, att ge kommunchefen i uppdrag  
att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.  
En delredovisning av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den  
22 mars 2022, § 82. 
Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisade då de kontakter med 
kulturaktörer och de inspel m.m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisades  
en plan för det fortsatta arbetet. 

En workshop genomfördes den 18 maj 2022 i samband med ett extra kommunstyrelse- 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 394. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 82. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-18, § 119. 
• Förslag Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för 
Melleruds kommun 2023-2027  enligt föreliggande förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att remittera Kulturstrategi för Melleruds kommun 
2023-2027  till partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Ulf Rexefjords 
förslag. 
 
Beslutet skickas till Partiernas gruppledare 
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§ 320 Dnr KS 2022/540 
 
Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018, 
§ 93. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och riktlinjer 
för upphandling och direktupphandling.  

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs 
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har 
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.  

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund, 
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i 
framtagandet av denna policy.  

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som ger en mer 
utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation och ansvar för 
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
• Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 §93 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018, 
§ 93. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 321 Dnr KS 2022/541 
 
Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i Melleruds kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i  
Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors,  
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och 
riktlinjer för upphandling och direktupphandling.  
Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs 
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har 
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.  

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram dessa riktlinjer För att förtydliga hur punkterna i 
upphandlingspolicyn ska efterleva. Dalslands miljö- och energiförbund, säkerhetschef, 
näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i framtagandet av 
dessa riktlinjer.  
Riktlinjerna för direktupphandling ska även vara en handledning för de personer som ska göra 
direktupphandlingsinköp inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för upphandling och direktupphandling. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för 
upphandling och direktupphandling i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 322 Dnr KS 2022/550 
 
Kommunstyrelsens detaljbudget, nämndmål och nyckeltal 2023  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen avseende kommunstyrelsens (samhälls-
byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) detaljbudget, nämndmål  
och nyckeltal.  

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i fullmäktigemålen ska varje nämnd besluta om nämndmål inom sina 
respektive verksamhetsområden. Nämndmålen för kommunstyrelsens verksamhet är senast 
tagna 2020-11-04 § 250 och ligger oförändrade under 2022. Tjänstemännen tar fram nyckeltal 
som ska mäta uppfyllelse av nämndmålen, dessa presenteras som en information i rapport 
Detaljbudget, nämndmål och nyckeltal där kommunstyrelsens förvaltning och samhälls-
byggnadsförvaltningen gemensamt svarar för kommunstyrelsens nämndmål. 

I Budget 2023 och plan 2024–2025 beslutad av kommunfullmäktige framgår kommunstyrelsen 
tilldelade ramar. I rapport Detaljbudget, nämndmål och nyckeltal framgår fördelning per enhet.  

De åtgärdsförslag som tidigare presenterats i KF har vidtagits. Tillskott i ramen gällande 
marknadsföring, tillväxt och digitalisering på totalt 1 200 tkr används delvis för finansiering av 
tillväxtchefens lön och budgeteras därefter centralt på KS adm/kommunchef för vidare 
hantering. 

Beslutsunderlag 

• Rapport Detaljbudget, nämndmål och nyckeltal. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen avseende 
kommunstyrelsens (samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) 
detaljbudget, nämndmål och nyckeltal.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 323 Dnr KS 2022/573 
 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Intern kontrollplan för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av  
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap § 5 ska  
nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på  
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kommunfullmäktige antog 2021-03-2I; $ 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar 
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs. de 
ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  

• Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm  
Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av den 
interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning. 
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en 
riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för. 
Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde 
kommer granskas i intern kontrollplanen. Dialog har även genomförts med KS presidium 
angående riskbedömning och värdering.  
Under 2023 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och kontroller inom 
följande område: 
 

Riskområde: Åtgärd 

Behörigheter ekonomisystem Kontroll av riksbehörigheter 

Direktupphandling 
dokumentationsplikt 

Kontroll att upphandlingar görs i anvisat system 

Diarieföring och utlämning av 
handlingar 

Utbildning för förtroendevalda 
Introduktion nya chefer 

Kunskap om kommunal organisation 
roller, ansvar och befogenheter 

Utbildning för förtroendevalda 

Introduktion nya chefer 

Efterlevnad lagar och regler Utbildning för förtroendevalda 
Introduktion nya chefer 

Införande av nytt IT-system Upprätta rutin för upphandling och införande av 
nytt system 
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Risker med avvikelser från 2022 års intern kontrollplan kommer även följas upp i 2023 års plan. 
 
Under 2023 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och kontroller inom 
följande område: 
 

Riskområde: Åtgärd 

Risk att inte använda maskiner och 
verktyg på rätt sätt 

Kontrollera att de maskiner som 
innebär en risk används på rätt sätt. 

Risk att inte behörigheter finns för att 
framföra maskiner 

Kontrollera att förare av maskiner som 
kräver utbildning har detta. 

Risk att rutin och kontrollplaner 
saknas för maskiner och verktyg 

Skapa rutin för att säkerställa löpande 
kontroll och service av maskiner och 
verktyg 

Två risker med avvikelser från 2022 års intern kontrollplan kommer även följas upp i  
2023 års plan. 
 
Beslutsunderlag 

• Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 
• Riskanalys och intern kontrollplan samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Intern 
kontrollplan för 2023. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 324 Dnr KS 2022/566 
 
Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 4,2 mkr för 2023  

som kompensation för ramminskning för tillfälliga anslag som upphör och åtgärder/ 
omdisponering.  

2. finansiering sker med reserverade medel i kommunstyrelsens förfogandeanslag för  
detta ändamål. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-11-16; § 87 att begära tilläggsanslag från 
kommunstyrelsen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och åtgärder/ 
omdisponeringar.  
Inför 2023 förändras kultur- och utbildningsnämndens ram enligt nedan (uppräkningar för löne- 
och prisökningar, tekniska justeringar och anslag enligt finansieringsprincipen exkluderat):  

 tkr 
Tillfälligt anslag KF junibudget 2022 upphör - 4 000 

Tillfälliga anslag i tilläggsbudget januari 2022 upphör - 3 000 

Åtgärder/omdisponeringar - 1 300 
Kompensation för tillfälliga anslag som upphör 3 500 

Summa - 4 800 

De tillfälliga anslagen har medfört att skolorna har haft större förutsättningar att klara 
skollagens krav på att ge extra stöd till de elever som behöver det. Det finns i nuläget inge 
tecken på att behovet av stöd ska minska. Inom SFI är behovet stort och många studerande 
läser längre än de två år som ersätts av Migrationsverket genom ett schablonbelopp. 
En utredning pågår av extern part av grundskolans organisation efter uppdrag av 
kommunfullmäktige. Utredningen ska vara klar i slutet av året. Eventuella effekter av denna 
utredning kommer processas under nästa år. 

Inom förfogandeanslaget finns 4 200 tkr reserverat för tillfällig ramförstärkning till Kultur-  
och utbildningsförvaltningen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och 
åtgärder/omdisponering. Anslaget föreslås tillföras kultur- och utbildningsnämnden som ett 
tilläggsanslag för 2023. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltningen 2022 (2021)-11-07 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-11-16, § 87. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 4,2 mkr för 2023  

som kompensation för ramminskning för tillfälliga anslag som upphör och åtgärder/ 
omdisponering.  

2. finansiering sker med reserverade medel i kommunstyrelsens förfogandeanslag för  
detta ändamål. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 325 Dnr KS 2022/569 
 
Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Utöka bemanningen av sjuksköterskor  
på särskilda boenden med 750 tkr.  

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Statsbidraget för "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag 
som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Bidraget utbetalades i 
juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. 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 med jämnfördelning för 2022 och 
2023.  
För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden föreslås nu 
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras 
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Bidraget ingår 
inte i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Utöka bemanningen av sjuksköterskor  

på särskilda boenden med 750 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 326 Dnr KS 2022/xx 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-01-01-- 2022-08-31. 
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är en avvikelse mot budget 
på +810 tkr för perioden. Budgetavvikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader 
orsakat av vakanser. Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en 
avvikelse mot budget på + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri 
gränsregion inkluderat med 776 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2022-08-31  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, § 112 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 327 Dnr KS 2018/264 
 
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera förslag till Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun 
till partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 24 januari 2023. 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningsbidrag i Melleruds kommun har traditionellt hanterats av olika nämnder och 
förvaltningar. Detta har fått till följd att en och samma förening kunnat beviljas bidrag för 
likartade ändamål från flera olika håll. Överblicken och samordningen av föreningsbidragen har 
därmed varit svår att uppnå. 
Översyn av föreningsbidrag med huvudfokus på kommunstyrelsens förvaltning har pågått sedan 
2018. Ett antal delutredningar har genomförts och redovisats, dock utan att erforderliga beslut 
har kunnat fattas. 
En fullödig översyn behöver därför göras avseende kommunens samtliga föreningsbidrag i syfte 
att skapa ett förenklat, sammanhållet och effektivt bidragssystem.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 164. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 394. 
• Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den  

6 maj 2021, § 112. 
• Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av 

kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 210,  
• Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av 

kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 112,  
• Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng - för lokala föreningar inom 

Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 113. 
• Fördjupad ärendebeskrivning 
• Förslag Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun 
• Föreningarnas synpunkter 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att remittera förslag till Riktlinjer för föreningsstöd 
i Melleruds kommun till partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 
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§ 328 Dnr KS 2022/504 
 
Ansökan om särskilt bidrag till föreningen Bolstads Prästgårds Vänner  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om särskilt bidrag för föreningen Bolstads Prästgårds Vänner 
och hänvisar föreningen till regeringens högkostnadsskydd för höga elpriser. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Bolstads Prästgårds Vänner ansöker om 20 000 kronor i särskilt föreningsbidrag 
för år 2023 på grund av kraftigt ökade elpriser. 

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för 
bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av 
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. Enligt regler för föreningsstöd kan en 
förening få ett särskilt bidrag som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur 
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom bidragsreglerna i övrigt.  

Eftersom föreningen ansöker om särskilt bidrag på grund av höga elpriser för föreningens hus i 
Bolstad bedöms inte denna ansökan att uppfylla krav för ett särskilt bidrag inom riktlinjer för 
föreningsstöd. 
Utredningen finner att kommunstyrelsen bör avslå ansökan om särskilt bidrag på grund av 
kraftigt ökade elpriser och hänvisar föreningen till regeringens högkostnadsskydd för höga 
elpriser. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om särskilt bidrag för föreningen Bolstads Prästgårds Vänner. 
• Årshandlingar. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 112 den 5 maj 2021.    
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen avslår ansökan om särskilt bidrag för 
föreningen Bolstads Prästgårds Vänner och hänvisar föreningen till regeringens högkostnads-
skydd för höga elpriser. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 329 Dnr KS 2022/480 

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av 
robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet avslår ansökan om kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av 
robotgräsklippare till föreningen Melleruds Scoutkår. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds Scoutkår har lämnat in en ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng 
om 15 000 kronor för inköp av robotgräsklippare. 

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds 
kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland annat att bidrag inte kan 
beviljas för insatserna, som omfattas av i normalt löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är 
att betrakta som löpande underhåll kan inte detta bidrag beviljas för inköp av robotgräsklippare. 

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om kommunalt 
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av robotgräsklippare  
till Melleruds Scoutkår.  

• Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng, KS § 113, 2021-05-05. 
• Kompletterande handlingar till ansökan – verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet avslår ansökan om kommunalt 
investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till föreningen Melleruds Scoutkår. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Melleruds Scoutkår 
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§ 330 Dnr KS 2022/528 
 
Svar på medborgarförslag om kommunal arbetslivsinriktad insats 
genom drift av lågprisbutik för människor med låg eller ingen inkomst 
i gamla Coophuset  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning, med hänvisning 
till det pågående arbetet med kommande arbetsgrupp.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till Melleruds kommun från Christoffer Nordahl den  
25 oktober 2022. Förslagstagaren föreslår att den gamla Coop-lokalens framtida verksamhet 
ska användas som en lågprisbutik för personer med låg eller ingen inkomst. Vidare menar 
förslagtagaren att detta blir ett slutet system där människor utanför arbetsmarknaden både  
kan handla och arbeta i butiken, vilket kan bidra till ökade meriter för framtida arbetstagande. 
Förslagstagaren beskriver att detta kan möjliggöras med hjälp av en ekonomisk förening, som 
drivs i samverkan med Melleruds kommun. 

Melleruds kommun kommer att tillsätta en arbetsgrupp som utreder användningsområdet samt 
behovet för gamla Coop-fastigheten.  

I arbetet kommer denna arbetsgrupp att ta hänsyn till detta medborgarförslag samt eventuella 
framtida förslag. 

Med hänsyn till det pågående arbetet anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget är 
under utredning.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses 
vara under utredning, med hänvisning till det pågående arbetet med kommande arbetsgrupp.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 331 Dnr KS 2022/503 
 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i 

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i 
protokollet. 

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,  
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående 
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)  

Centerpartiet (C)  

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M - KD - SD - C - S - V 

Kristdemokraterna (KD) M – KIM – SD – C – S - V 

Moderaterna (M) KD - KIM - SD - C - S - V 

Sverigedemokraterna (SD) M – KIM – KD – V – C - S 

Vänsterpartiet (V)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för i vilken ordning ersättare i styrelse 
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026. 
Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med ”luckor”.  

För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande partier. 
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och 
därefter i storleksordning (antal mandat partiet har i fullmäktige). 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i 

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i 
protokollet. 

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,  
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 
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För ledamot tillhörande nedanstående 
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)  

Centerpartiet (C)  

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M - KD - SD - C - S - V 

Kristdemokraterna (KD) M – KIM – SD – C – S - V 

Moderaterna (M) KD - KIM - SD - C - S - V 

Sverigedemokraterna (SD) M – KIM – KD – V – C - S 

Vänsterpartiet (V)  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 332 Dnr KS 2022/530 

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. tillföra stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett extra tillskott om 400 tkr för 2022. 
2. finansiering sker inom förfogandeanslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

De ekonomiska tillgångarna för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är för 
närvarande mycket begränsade, med en resultatprognos för innevarande år på ett minus-
resultat på 700 tkr. Detta innebär även att stiftelsens likviditet är synnerligen ansträngd, 
eftersom stiftelsen har en fullt utnyttjad checkkredit och ett lån på sammanlagt 1,5 mnkr, 
liksom kommunbidragen för 2022 på totalt 850 tkr. 

De begränsade ekonomiska tillgångarna har också medfört att flera betalningar fått senare-
läggas efter överenskommelse med respektive fordringsägare. Likviditetsprognosen per  
31 december har tills nyligen visat på en likviditetsbrist, men efter det att stiftarkommunerna, 
med kort varsel tillskjutit 100 tkr per kommun, kommer stiftelsen att klara årets utbetalningar. 

Behovet av ett extra bidrag för år 2022 är därmed av central betydelse för att DVVJ ska kunna 
hantera sin ekonomi de närmaste månaderna, men de förväntade kommunbidragen för 2023 är 
på samma sätt en förutsättning för DVVJ:s fortsatta verksamhet nästa år. 

Melleruds kommuns grundbidrag till stiftelsen är 100 tkr/år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2022, § 167, att tillföra 300 tkr till Dalsland Västra 
Värmland Järnväg (DWJ) för 2022. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 7 november 2022, på kommunstyrelsens 
delegation, att, som ett extra bidrag tillföra Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) 100 tkr  
för 2022. Anslaget finansierades ur förfogandeanslaget.  
För att Melleruds kommun ska kunna hantera frågan om ett eventuellt ägar-/stiftartillskott, 
fordras att stiftelsen redovisar en långsiktig ekonomisk plan för verksamheten. Planen ska 
innehålla resultat- och balansbudget (inklusive underhållsoch investeringsplan jämte 
finansiering) för åren 2023-2026 samt en likviditetsbudget för 2023. Resultatbudgeten ska vara 
uppdelad på gods- respektive persontrafik (inkl dressin). 
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den 28 november 2022 ansökt om ett 
kapitaltillskott under innevarande år på 500 tkr per stiftarkommun, varav 100 tkr redan 
utbetalats. 

Vidare ansöker DVVJ om att de årliga kommunbidragen för år 2023 utbetalas senast under 
februari månad 2023. I budget för 2023-2026 förutsätts årliga kommunbidrag på 500 tkr per 
stiftarkommun och 100 tkr från Årjängs kommun. 

Beslutsunderlag 

• Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) skrivelse 
• Bilaga 1: Resultatbudget för 2023-2026 
• Bilaga 2: Balansbudget för 2023-2026 
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• Bilaga 3: Kassaflödesanalys 2023 
• Bilaga 4: Underhållsplan infrastruktur 2023-2026 
• Bilaga 5: Underhållsplan fordon 2023-2026 
• Bilaga 6: Underhållsplan dressinbana Bengtsfors-Årjäng 2023-2026 
• Värderingsdokument Fordon med tillbehör DVVJ 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. tillföra stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett extra tillskott om 400 tkr för 2022. 
2. finansiering sker inom förfogandeanslaget. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 333    
 
Tillväxt- och näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxtchefen och kommunchefen redogör för aktuella tillväxt- och näringslivsfrågor: 

• Melleruds julkalender i form av korta filmer varje dag 1 till 24 december på kommunens 
hemsida och Facebook. 

• Coop-fastigheten kommer att användas i samband med julmarknaden den 11 december 
2022. Eventuellt kommer andra evemang att genomföras i lokalerna under början av 2023. 

• Tustibyrå och matmarknad planeras i Dalsland Centers lokaler. 

• Workshop om Sunnanå Hamns framtidsutveckling. 

• Ungdomshuset Stinsens överförs från kultur- och utbildningsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningens tillväxtenhet.  

• Årsstämma i MellerudsNavet inför avvecklingen 
 
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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§ 334    
 
Verksamhetsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker bland annat Familjecentralen i Älvanhuset och 
Hemvården på Bergs för att få information om verksamheterna.  
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