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§ 121 Dnr KS 2022/288 
 
Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsyns-
avgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter 

2. en ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 
2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är 
folköl, e-cigaretter samt receptfria läkemedel. Vid försäljning av två produkter till exempel 
folköl, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500 
kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har 
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för 
tobak som är 5 000 kronor. 

3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på 
uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya 
lagen om Tobaksfria nikotinprodukter  

4. beslutet gäller gäller från och med den 1 augusti  2022 under förutsättning att Riksdagen 
beslutar i enlighet med regeringens proposition. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria 
produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den 
som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje 
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 
förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 
Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt 
de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas 
även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att 
skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter. 

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och 
tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet 
enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och 
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen 
över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag 
om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara 
tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande 
eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, 
meddelas varning. 
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Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och 
administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen 
utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin 
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter. 

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn 
över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det 
gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.  
Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt 
propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska 
hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. 
Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser 
Tobaksfria nikotinprodukter: 

• försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.  

• två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3 500 kronor.  

• tre produkterna 4 500 kronor. 

• alla fyra produkter 5 000 kronor. 

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000 kronor tillkommer det en 
avgift på 500 kronor per produkt 
Regeringens förslag till beslut den 21 juni 2022 och den nya lagens ikraftträdande den 1 
augusti 2022 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte 
någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera 
anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor 
eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialdepartementet pressmeddelande – Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter 
lämnas till riksdagen (prop. 2021/2022/200). 

• Förslag revidering socialnämndens reglemente. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 172. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra 

kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter 
2. en ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 

2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är 
folköl, e-cigaretter samt receptfria läkemedel. Vid försäljning av två produkter till exempel 
folköl, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500 
kronor och vid försäljning av fyra produkter 5 000 kronor. Om försäljningsstället har 
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för 
tobak som är 5 000 kronor. 
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3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på 
uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya 
lagen om Tobaksfria nikotinprodukter  

4. beslutet gäller gäller från och med den 1 augusti  2022 under förutsättning att Riksdagen 
beslutar i enlighet med regeringens proposition. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 122 Dnr KS 2022/225 
 
Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
Melleruds kommun 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar 

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med 
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När 
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om 
sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen 
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan 
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos 
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.  
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma. För sjukvård som utgår 
ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, 
rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp som fastställts av 
Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 744 kr/timma. 

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd hemvård. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022, § 35, att rekommendera 
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut. 

Socialnämnden beslutade den 26 april 2022, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 

hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

Beslutsunderlag 

• VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022. 
• Fyrbodals kommunaltförbundsdirektions beslut 2022-03-31, § 35 med bilaga. 
• Socialnämndens beslut 2022-04-26, § 66. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 157. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar 

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 123 Dnr KS 2022/285 
 
Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av 
gravsättning 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt 
ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande 
förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet för dödsbohandläggning har 
taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts över i syfte 
att skapa enhetlighet.  

Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalk och 5 kap 2 § Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut 
ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt 
ordnande av gravsättning. En kommun får enligt 8 kap 3c § Kommunallag inte ta ut högre 
avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. 
Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.  

Vid omvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk 
dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 % – 1,0 % av prisbasbeloppet.  

Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administrations- och overheadkostnader. Då 
tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i 
kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som 
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,8% av 
gällande prisbasbelopp. 0,8 % x 48 300 kronor (prisbasbeloppet 2022) = 386 kronor + moms 
(0,25%) = 482,50 kronor/timma.  
Socialnämnden beslutade den 23 maj 2022, § 83, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa 
avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme 
inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

• Socialnämndens beslut 2022-05-23, § 83.  
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 173. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt 
ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande 
förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 124 Dnr KS 2022/279 
 
Rapportering av avtalssamverkan 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse 
och nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i 
kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern 
delegation i en viss grupp av ärenden.  
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.  
38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommun-fullmäktige 
ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om  
den utförs av en annan kommun eller en region.  
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende 
i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till 
budget. För år 2022 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta 
ärende.  
I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal 
som varit giltiga under år 2022 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller 
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller 
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och 
om denna möjlighet har utnyttjats.  
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen 
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan 2022 som ska rapporteras.  
 
Beslutsunderlag  

• Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen  
• Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/ byggnadsnämnden 
• Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden 
• Avtalssamverkan socialnämnden 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 183. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse 
och nämnder. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 125   
 
Redovisning av öppna ärenden 2022-05-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna  
ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2022-05-31. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-31.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 126   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2021-10-26—2022-05-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut 
två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-26—2022-05-31. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-26—2022-05-31. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 127    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

A – ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A 3 Övriga allmänna ärenden 
3.6 Hemvärnsmän § 1/2022 

B – PERSONALÄRENDEN 
B 4 Tillsvidareanställningar 

4.5 Tillsvidareanställning övrig personal § 2-3/2022 

B 5 Visstidsanställningar 
5.5 Beordrande om tillfällig anställning § 1/2022 

C – EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 
C 15 Ekonomiärenden 

15.3 Lån och placeringar § 1/2022 
15.8 Bank § 3/2022 

D – SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 4/2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 128  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, § 36, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus och komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Svartebäck 2:18.  
Dnr 2022.61.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, § 37, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för konstsnöanläggning 
på fastigheten Kroppefjäll 2:1. Dnr 2022.55.226 

• Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2022, § 39, angående Byggnadsnämndens mål 
2022 

• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 23 mars 2022.  

• Dalslands miljö- och energiförbundets sammanträdesprotokoll 14 april 2022.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2022, § 48, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Heden 1:28. Dnr 2022.65.226 

• Byggnadsnämndens ordföranden beslutade den 3 maj 2022, på delegation § 22/35, att 
bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalkenför erosionsskydd och tryckbank, 
åtgärder för att motverka djuperosion och avplaning av släntkrön på fastigheterna Åtorp 1:1, 
Lågen 11:2 och Västergården 1:2. Dnr 2022.71.226 

• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 5 maj 2022.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 129 Dnr KS 2022/257 
 
Arvoden för röstmottagare 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de 
allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden  

till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022. 
Valnämnden beslutade den 4 maj 2022, § 24, att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022. 

Den 24 maj 2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två 
förtydliganden av texten: att arvodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt förtydliga 
arvodet för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna. Ärendet ska behandlas på 
arbetsutskottets möte den 7 juni 2022 för att hinna behandlas av fullmäktige innan sommaren. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av andra kommuners arvoden. 
• Valnämndens beslut 2022-05-04, § 24. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 158 
• Reviderat förslag till arvoden för röstmottagare 2022 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 178. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de 
allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 130 Dnr KS 2022/204 
 
Riktlinje för styrande dokument 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa Riktlinje för styrande dokument. 
2. upphäva Struktur för kommunal författningssamling fastställd av kommunstyrelsen 

den 5 november 2014, § 171.  

3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som 
endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en 
sådan ändring, dock senast december 2022. 

4. ge kommunchefen i uppdrag att anordna en workshop för den nya kommunstyrelsen när 
den tillträtt 2023. 

 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Rexefkord (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

De styrande dokumenten och uppbyggnaden av den struktur som ligger till grund för dessa är 
den viktigaste frågan för vår verksamhet över huvudet taget.  
Att man har en glasklar uppbyggnad för politiken att styra genom och våra tjänstemän att 
arbeta i är av avgörande vikt. Detta är inte vilket ärende som helst. Ändå behandlas det som 
just det.  
Är det något som förtjänar mer tid i form av workshop eller liknande så är det detta. Vi menar 
att man från majoritetens sida inte inser vikten av att hantera detta på rätt sätt och yrkar därför 
på återremiss för att ärendet ska återkomma efter valet. Och då föregås av en workshop i KS 
regi där det ges en ordentlig bakgrund till motiven för de förändringar som föreslås och där tid 
till diskussioner, eftertanke och inspel ges.  
Ska man prompt klubba igenom detta tre månader före ett val så löper man en uppenbar risk 
att få upp ärendet igen strax efter valet. Det är högst oklokt och skapar bara oreda för alla. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har gett i uppdrag att se över strukturen och benämningen av kommunens 
styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet, ekonomichefen och 
chefssekreteraren. 

En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i andra 
kommuner. 

I föreliggande förslag sätts dels de styrande dokumenten i ett sammanhang. Dels har 
ytterligare dokument kompletterats förteckningen. Dessa kompletterande dokument kan 
beslutas av tjänstepersoner för att underlätta det praktiska arbetet där det redan finns politiskt 
fastställda, styrande dokument. 
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Befintliga styrande dokument som endast fordrar en namnändring för att harmoniera med 
riktlinjen kan behandlas i klump för att endast döpas om. 
Kommunchefen föreslås få mandat att besluta om anvisningar för de olika styrdokumenten. 
Syftet med sådana anvisningar är dels att vara ett stöd vid själva utformningen, dels 
enhetliggöra de styrande dokumenten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag – riktlinje för styrande dokument. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 144. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD), Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa Riktlinje för styrande dokument. 
2. upphäva Struktur för kommunal författningssamling fastställd av kommunstyrelsen 

den 5 november 2014, § 171.  
3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som 

endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en 
sådan ändring, dock senast december 2022. 

 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende för att återkomma efter 
valet. Ärendet ska föregås av en workshop i kommunstyrelsens regi där det ges en ordentlig 
bakgrund till motiven för de förändringar som föreslås och där tid till diskussioner, eftertanke 
och inspel ges.  
 
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att 
anordna en workshop för den nya kommunstyrelsen när den tillträtt 2023. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar först på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar slutligen på ordförandens tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
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§ 131 Dnr KS 2022/82 
 
Politikers arbetsverktyg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende för ytterligare genomgång mellan 
enhetschefen för Digital service och de förtroendevaldas arbetsgrupp om utrustning och 
abonnemang. 
 
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.   

Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga 
arbetsverktyg. 
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 73, att  
1. förslaget skickas ut till partiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.  

2. synpunkter från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april 2022. 

3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 73. 
• Synpunkter från (KIM) 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 146. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (redigerad). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende för ytterligare 
genomgång mellan enhetschefen för Digital service och de förtroendevaldas arbetsgrupp om 
utrustning och abonnemang. 
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Beslutsgång  

Ordföranden frågar på Jörgen Erikssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen Digital service 
Michael Melby (S) 
Eva Pärsson (M) 
Ulf Rexefjord (SD) 
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§ 132 Dnr KS 2022/47 

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -  
överlåtelse 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande 
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun avseende en 
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget 
Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.  
Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla 
Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla 
Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin Gruppen. 

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande 
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett 
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte 
slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt 
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB 
exploateringsavtalets genomförande. 
För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att kommunen 
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden  
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter 
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och 
boende inom området. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 30, att återremittera ärendet för vidare 
beredning utifrån förd diskussion.  

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2022, § 151, att återremittera ärendet enligt förd 
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2022. 
 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 30. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 151. 
• Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och  

Sunnanå Lagunen (ny version). 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 163. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande 
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 133 Dnr KS 2022/270 
 
Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar 
som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för  
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala 
föreningsregistret.  

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma. 

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för  
skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 
100 kronor per timma för andra aktörer.  

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden. 
5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En ny torgbyggnad har uppförts på Köpmantorget innehållande bland annat en torgkiosk  
samt en scen och det finns nu behov av att fastställa taxor avseende dessa.  
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 164. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar 

som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för  
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala 
föreningsregistret.  

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma. 
3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för  

skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 
100 kronor per timma för andra aktörer.  

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden. 
5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 134 Dnr KS 2021/646 
 
Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på 
Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja OK Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under 
förutsättning att övrig finansierng kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via 
Kommunstyrelsens förfogandeanslag.  

2. bevilja igångssättningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2023 för att föreningen 
därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommun-
styrelsens förfogandeanslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
OK Kroppefjäll har den 24 november 2021 lämnat in en ansökan om investering och driftbidrag 
från kommunstyrelsen i Melleruds kommun. OK Kroppefjäll avser via projektet att anlägga en 
konstsnöslinga vid elljusspåret i Kroppefjäll. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggnings-
stöd på 1 000 000kr och ett årligt driftbidrag på 68 500kr under förutsättning att villkoren som 
framkommer i tjänsteskrivelsen uppfylls senast den 31 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från OK-Kroppefjäll 
• Projekt presentation från OK-Kroppefjäll 
• Komplettering från OK-Kroppefjäll 
• Årsmötesprotokoll med årsredovisning 2021 med bilagor. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 181. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bevilja OK Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under 

förutsättning att övrig finansierng kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via 
Kommunstyrelsens förfogandeanslag.  

2. bevilja igångssättningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2023 för att föreningen 
därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommun-
styrelsens förfogandeanslag.  

 
Beslutsgång 

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

OK Kroppefjäll 
Samhällsbyggnadchefen 
Ekonomichefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Medborgarkontoret 
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§ 135  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor. 

• Inbjudan till dialogmöte med Brålanda infrastrukturgrupp den 8 juni 2022. 

• Direktionsmöte med Dalslands miljö- och energiförbund den 9 juni 2022. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 9 juni 2022. 

• Bolagsstämma med Dalslands Kanal AB den 10 juni 2022. 

• Besök från Entropi den 14 juni 2022. 

• Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund den 17 juni 2022. 

• Samverkansråd 4D den 22 juni 2022. 

• Samtal med ägarna till Coopfastigheten. 

• Tillförordnad VD för AB Melleruds Bostäder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 136  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Arbetsmiljöverkets besök den 8 juni 2022. 

• Nya lön-/HR-systemet eCompanion – testning av systemet, scemaläggning m.m. Planerad 
driftstart den 1 september 2022. 

• Pågående rekrytering av ny tillväxtchef. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): x Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 137 Dnr KS 2022/228 
 
Prognos 1/2022 för kommunstyrelsens verksamhet 
(kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr, 

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr 

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.  
4. finansiering sker genom minskad likviditet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för 
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget. 

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser 
förfogandeanslaget. 
För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav 
förfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28, höjdes 
förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som 
inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de 
skattefinansierade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas 
överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår 
tomtförsäljning med +1,3 mnkr. 

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el, 
bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över 
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller 
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis 
mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av 
taxan från 1 augusti. 
Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten 
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetavvikelsen bedöms 
ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer. 
För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +17,4 mnkr lägre än budget. 
Av budgetavvikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser 
tidsförskjutningar.  

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och 
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det 
utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag för detta. 
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Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från 
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning). 
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för 
med 1,7 mnkr. 

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband 
med delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
förvaltningen. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 174. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Kommunfullmäktige beslutar att 
5. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr, 

6. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr 

7. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.  
8. finansiering sker genom minskad likviditet.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 138 Dnr KS 2022/227 
 
Prognos 1/2022 för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Prognos 1/2022 

2. godkänna nämndernas prognoser 1/2022 
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende ”skolmiljarden” med 

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.  

Årets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 
4,8 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög 
inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts utvecklats starkt. Prognostiserat 
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet. 
Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en avvikelse på 
0,8 % nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, 
socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -
0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del 
avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag 
beräknas en budgetavvikelse på +6,0 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för 
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens 
kostnader för ”flyktingverksamhet” till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt 
besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta 
är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare. 
Årets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den 
skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4 
mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2O22 och avser till största del 
affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och 
avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning. 
Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till 
delårsbokslutet. 
Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn 
och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla 
kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får 
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning. 
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och 
ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett 
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella 
statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1. 
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Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2022 
• Nämndernas rapporter Prognos 1/2022 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 175. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. godkänna Prognos 1/2022 

2. godkänna nämndernas prognoser 1/2022 
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende ”skolmiljarden” med 

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 139 Dnr KS 2022/106 
 
Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande  

förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027 

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona 
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr 
4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå 

till 446 mnkr 

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget 
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation 

för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr 

Reservationer 

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Florence Jonasson (S), Ulf Rexefjord (SD och 
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Förändring på riktigt,  som vi Sverigedemokrater står för är ingen tom floskel. Därför är vår 
politik långsiktig och framåtsyftande. På riktigt. Politik som stärker vårt samhälle ekonomiskt, 
socialt och kulturellt, både direkt och indirekt. I budgetsammanhang och i det allmänpolitiska 
arbetet. Vi bygger för framtiden. 
Vi vet alla vilka utmaningar kommunsektorn står inför för att klara välfärdsuppdraget i 
framtiden. Ska våra äldre få en fortsatt fin omsorg, ska vi kunna bygga en bättre skola åt 
barnen, klara de investeringar vi behöver göra i vår infrastruktur och inte minst att våra 
invånare har en trygg kommun att leva i måste rätt prioriteringar göras. 
 Att lova runt och hålla tunt blir aldrig någonsin Sverigedemokraternas motto.  
Generellt menar vi att när prioriteringar måste göras, och det är som bekant politikens uppgift, 
att just prioritera, skall det som kan anses vara kärnverksamheterna vara prio ett.   
Att administrativa kostnader är en tung bit för våra skattebetalare att bära är allmänt bekant, vi 
menar att vi bör lägga fokus på detta i alla våra verksamheter. Så många  skattekronor som 
möjligt ska arbeta i "verkstaden", inte på "kontoret". Det är en generell princip. 
Vi alla hade nog tidigare en bild av att de ekonomiska förutsättningarna såg bättre ut, men dels 
händer det saker i vår omvärld, dels lever vi med sviterna av dålig politik. Det budgetförslag vi 
har på bordet möter inte dessa faktorer i tillräckligt stor utsträckning. Vi har förslag för att dels 
rätta till skevheter, dels tillgodose satsningar vi vill göra. Det är förändringar vi vill åstadkomma 
som vi tror kommer tjäna Mellerudsborna väl.  
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Vi har under en rad år år pekat ut skolan som prioriterad. En kunskapsfokuserad, trygg och 
normskapande skola är ledord för oss, inte en arena för integration, pedagogiska experiment 
och normupplösning.  Svenska normer och värderingar ska alltid prägla verksamheten. Skolan 
är central, både när det gäller att bygga våra unga starka och för att attrahera nya 
samhällsbyggare till Mellerud. En skola som är riktigt bra skapar attraktivitet för kommunen.  
Alla barn är i kommunens försorg i minst tio år, i många fall långt fler om vi lägger på förskola 
och gymnasium. Tio, tolv år när en människa formas som allra mest. Skolan ska därför, inte 
bara hållas skadeslös utan även utvecklas, också i tuffa tider.  
Barnen är vår framtid, då är frågan: vad för slags framtid får vi om barnen varken kan läsa eller 
skriva? Läs och skrivkunnigheten är på fallrepet rejält, brett i hela samhället, detta är inget vi 
bara behöver jobba med bara i Mellerud, det gäller hela Sverige. Skolan behöver göra två saker 
som vi inte kommer pruta på:  
1. Ta ett rejält grabbatag i ordning och disciplin. Studieron och lärarnas auktoritet SKA stärkas.  
2. På bred front ta tag i problemen med läsa, skriva problematiken.  
Dessa två menar vi är ödesfrågor för den Svenska skolan. Vi kan inte kosta på oss att vara 
reaktiva i detta. Vi måste agera.  
De ekonomiska medel vi yrkar ska tillföras KUN i detta budgetförslag skall användas för dessa 
ändamål i första hand. Det skall tydligt redovisas hur man jobbar med detta och vilka resultat 
man når.  
Vi satsar precis som tidigare år på vår skola och dess grunduppdrag, undervisning. I liggande 
budgetförslag sägs att KUN behöver göra besparingar på 4 800 000kronor. Detta vill 
majoriteten motverka genom att stuva undan 4 200 000 kronor hos KS. Vi menar att skolan 
förtjänar mer, dels i form av pengar och även i förtroende.  Därför yrkar vi här att KUN tillförs 5 
200 000 kronor i budgetökning och att dessa pengar INTE läggs i KSF förfogandeanslag att 
äskas på nåder, utan går direkt till KUN. Har man inte förtroende för sin förvaltningschef så får 
man säga det, inte gå som katten runt het gröt.  
Ett tryggare och attraktivare  Mellerud. 
Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger inte. Vi menar att det 
finns behov av att arbeta mer systematiskt, strategiskt och kommunövergripande inom 
områdena säkerhet, trygghet och brottsförebyggande. Goda exempel på detta finns ute i 
landet. Sölvesborgs kommun är ett av dessa. 
Ett sådant koncept innefattar egen operativ personal som jobbar på fältet.  Istället för att hyra 
in ett distanserat väktarbolag till höga kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till 
oss, våra verksamheter  och våra behov. Dessa ska vara trygghetsskapande bl a genom 
synlighet i egna tydligt märkta fordon.  
Exempel på uppdrag kan vara att sköta fastighetstillsyn på kommunala objekt, besök och dialog 
med näringsliv, respondera på diverse larm, rondering i samhället utefter behov och lägesbild 
mm. 
Genom att inrätta en sådan enhet ska Mellerud ta täten i trygghetsfrågan i Dalsland. Vi vill 
knyta ihop säcken om trygghetsfrågan och involvera våra invånare, vår egen personal och inte 
minst näringslivet.  Att vi får egen personal som bara jobbar med dessa frågor på alla plan 
kommer att medföra: 
Tryggare invånare. 
Tryggare näringsliv. 
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Tryggare verksamheter och därmed tryggare personal. 
Ökad attraktivitet för kommunen.   
Detta är ett prestigeprojekt och ett absolut vallöfte från oss. Ett första led i att bygga det 
sammahållna och trygga  Mellerud vi Sverigedemokrater står för. 
Finansiering för implementering av detta under 2023 sker ur KSF förfogandeanslag med 1000 
000 kr. Samt uppsägning av existerande väktaravtal. 
Personalvård 
Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion för att bättre tillgodose 
behoven av arbetskläder för de av våra anställda på KUN och SN som vistas utomhus mycket. I 
årets budget satsar vi 300 000 kr på detta, vilket det är hög tid för. Finansiering sker ur KSF 
förfogandeanslag. 
Investeringsbudgeten. 
Att vi ska investera tio miljoner kronor i Hunnebyns återvinningscentral bara för att den ska 
döpas om till "Kretsloppspark" är inte vettigt. Vi vill minska denna post till 5 000 000 kronor. 
Det behövs investeringar, men fem miljoner räcker för att Hunnebyn ska leva vidare, resterande 
summa disponerar vi, dels för att öka investeringstakten i infrastrukturen men även för att 
minska lånebehovet.   
En av de saker som syns och signalerar välstånd och framtidstro allra mest  är ny, svart asfalt. 
Det är långt vettigare att satsa på vår infrastruktur än en snygg soptipp ute i skogen. Således 
minskar vi investeringsbudget 2023 med 2 200 000 kronor samt ökar investeringarna i 
asfaltering med 2 800 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans 
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens 
styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 § 74, om budgetdirektiv till kommunchefens 
ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023 plan 2024–2025 
utifrån ett resultatmål på 3 %.  

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag 
till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar 
utifrån ett resultatmål på 3 %, 2,5 % respektive 2 %. KSAU beslutade på mötet om ett 
resultatmål på 2,5 % och det var första hand inriktat på året 2023. Ett budgetförslag 
sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp 
detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfört möte samt besluta om 
åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 25/5.  
Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till 2 % av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget 
som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.  

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden, 22:60 kronor, per 
skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år. 
Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 
%. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Extra kompensation har riktats till nämnder med 
kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet, 
räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 %. Kostnader för lönerevision har budgeterats 
centralt. 
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Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Det beror framförallt på ökade pensions-
kostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-
utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt 
pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare 
vilket medför att skatteintäkterna minskar.  
Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade 
resultatet 0 mnkr. En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör 
till 2025. (”Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande” och ”Bidrag för kommuner med 
utmaningar”). För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte är fördelad till 
nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt 
pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att resultatnivån minskar. 
Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre 
resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade 
bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025. 

Alla tre finansiella mål uppfylls år 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att 
resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag. 
Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till 
affärsverksamheten. Totalt under perioden 2023–2027 budgeteras investeringarna till 361 
mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten.  

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025 
• Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18, § 116. 
• Socialnämndens beslut 2022-05-23, § 80. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, § 50. 
• Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25, § 68. 
• Budgetyrkande från (SD) 
• Budgetyrkande från (S) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 176. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Eva Pärsson (M) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande  

förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027 

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona 
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr 
4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå 

till 446 mnkr 

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget 
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation 
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr 

 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023, med sikte på att det definitiva 
beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2022. 

2. Melleruds kommuns överskottsmål för 2023 sätts till max 2%. 
3. Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll invånare.  

4. avslå de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3 
mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga punkter. 

5. definitivt beslut tas i kommunfullmäktige i december 2022, där ambitionen ska vara att KUN 
och SN får samma nettokostnadsram som 2022, alternativt noga konsekvensbeskrivna 
besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt godkännande.  

 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 63 778 000 kronor. 

2. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till 252 638 000 kronor. 
3. 1 000 000 kronor ur Kommunstyrelseförvaltningens förfogandeanslag reserveras för 

implementering av trygghetssatsning med egen operativ personal och uppsägning av 
existerande väktaravtal. 

4. 300 000 kronor ur KSF förfogandeanslag reserveras för arbetskläder/skor för de av våra 
anställda inom KUN och SN som vistas utomhus mycket. 

5. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kronor. 

6. Till investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" anslås 5 000 000 kronor.  
7. Till investeringsobjekt "Reinvestering asfalt" samt "asfalt va-projekt, gatubelysning" anslås 

totalt 6 000 000 kronor. 
 
Beslutsgång   

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs  

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget. 
2. Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Ordföranden ställer Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen utser Mellbys förslag till motförslag.  

 
Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till att Michael Melbys förslag utses till motförslag. 
Nej-röst till att Ulf Rexefjords förslag utses till motförslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Med tre ja-röster för Michael Melbys förslag och två nej-röster för Ulf Rexefjords förslag och  
sex som avstår beslutar kommunstyrelsen att utse Melbys förslag till motförslag.  

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)     X 
Daniel Jensen  (KD     X 
Henrik Sandberg (MP) Ludwig Mossberg (M)   X 
Eva Pärsson (M)     X 
Jörgen Eriksson (KIM)     X 
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S)   X   
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S) X   
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD)    X  
Morgan E Andersson (C)     X 
Summa  3 2 6 

 
Omröstningsresultat i huvuomröstningen 
Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Michael Melbys förslag och 
två som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Henrik Sandberg (MP) Ludwig Mossberg (M) X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S)  X  
Ulf Rexefjord (SD)     X 
Liselott Hassel (SD)     X 
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  6 3 2 
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§ 140 Dnr KS 2022/224 

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 
års verksamhet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S) och Eva Pärsson (M) 
i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2021. 

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom 
föregående år beror en del av budgetavvikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning 
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på 
serveringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning 
har även bidraget till den positiva budgetavvikelsen. 

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade 
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en 
tillsynsskuld överförs till 2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver 
behov av extra resurser 2022. 
Soliditeten har minskat från 35,2% till 30,7 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till 
kommunerna under 2020. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna 
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).  

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv.   Förbundets 
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål 
uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av 
målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin 
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har 
två mål uppfyllts. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24, § 21. 
• Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, § 10. 
• Revisionsberättelse 2022-04-26. 
• Begäran om ansvarsfrihet.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 166. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 
års verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 141 Dnr KS 2022/287 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 samt 
granskningsrapporter och revisionsberättelse  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund. 
2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda 

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen  
av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte 
revisionsberättelse för 2021. 

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6 
mkr).  Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s 
strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har 
år 2021 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt utöver förbundets 
verksamheter. 
Årets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr. 

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet 
om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 6 
procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 %. Detta beror på att likvida medlen har ökat i 
samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God 
och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2021.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, § 54. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 177. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  
1. godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund. 

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 142 Dnr KS 2022/252 

AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per kvartal 1/2022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något 
högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de varmare årstiderna. 
Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el 
ökar men intäkterna prognostiseras till 3 % högre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2022 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, § 23.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 167. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 143  Dnr KS 2022/217 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och  
Skans 453 i Håverud under 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften 
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2022.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom  
den 20 april 2022 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till driften  
för 2021. 
Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds 
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård.  
Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som 
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.  

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och 
medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet 
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453 
under sommartid. 

Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har Skålleruds Hembygdsförening kunnat ha 
museet öppet under större delen av turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika 
utställningarna bekräftar att föreningens arbete är uppskattat. Skålleruds Hembygdsförening 
hade hoppats att under 202L även kunna inviga de två nya utställningarna om Varven i 
Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DVVJ och 
Håfreströms Musikkår är under uppbyggnad. På grund av pandemin har föreningen inte  
kunnat genomföra invigningen men planerar att genomföra detta under 2O22.  
Under hösten 2021 har priserna på el stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på 
underhållsvärmen har elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kronor. Priserna 
ser ut att ligga högt under en långt tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att 
klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför att våra gamla föremå|, en del från 
1700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med utställningarna kommer också att 
påverkas. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja 
bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2022. 
• Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 168. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften 
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2022.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 

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

Skålleruds Hembygdsförening 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 144 
 
Aktuell information från Västtrafik 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvarig för kollektivtrafikfrågor lämnar en aktuell information från Västtrafik m.m: 

• Nya hållplatser vid köpcentret och vid Ängenäs särskilda boende. 

• Öppen skoltrafik – Västtrafik kör skoltrafiken, alla kan åka med, linjen kommer att synas i 
Västtrafiks app. 

• Resandestatistik – uppgång efter pandemin, biljettintäkterna ökar. 

• Offert på sen kvällstur med Västtåg till Mellerud och Åmål. 

• Närtrafik i Melleruds kommun. 

• Seniorkort. 

• Sommarkort 30 dagar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 145    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. 

• Gröna Klustret, Nuntorp – dialogmöte den 4 maj 2022. 

• Årsmöte Leader den 5 maj 2022. 

• Årsmöte Vänerns Vattenvårdsförbund den 5 maj 2022. 

• Styrgrupp Lokalt BRÅ den 6 maj 2022. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden presidiemöte den 9 maj 2022. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund den 12 maj 2022. 

• Näringslivsråd den 12 maj 2022. 

• Ungdomsråd och Miljö- och hälsoråd den 16 maj 2022. 

• Invigning Familjecentral den 22 maj 2022. 

• Årsmöte Skålleruds fiberförening den 22 maj 2022. 

• Delregional kulturpolitisk dialog den 25 maj 2022. 

• Årsmöte Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund den 30 maj 2022. 

• Bolagsstämma DTAB den 31 maj 2022. 

• Invigning Kroppefjällsleden den 1 juni 2022. 

• Folkhälsoforum Fyrbodal den 1 juni 2022. 

• Tvärpolitisk möte angående utveckling inom samverkan Mellerud/Bengtsfors inom det 
sociala området den 3 juni 2022. 

• Överförmyndarens verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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