
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-18 1(10)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 18 maj 2022, klockan 08.30 – 12.05, 13.00 – 16.25 
Dalslandsrummet, Storgatan 14, Mellerud (förmiddagen) och  
Tingshuset, Tingssalen (eftermiddagen) 
 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Daniel Jensen  (KD 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) § 116-119 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Ulf Rexefjord  (SD) 
Liselott Hassel  (SD) 

 
 
 
Tjänstgörande ersättare Mauri Simson (L) för Peter Ljungdahl (C) 

Christine Andersson (S) för Michael Melby (S) 
Kent Bohlin (S) för Marianne Sand Wallin (S) § 116-119 
Sture Bäckström (KIM) för Henrik Sandberg (MP) 
Eva Ericson (SD) för Thomas Hagman (S)  § 116-119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  
Justerare Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Liselott Hassel (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 19 maj 2022, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 116 - 120 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ulf Rexefjord 
 
 ANSLAG/BEVIS   

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

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-18 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19  
  
Datum då anslaget tas ned 2022-06-10  
  
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 

http://www.mellerud.se/
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Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 116 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 116 
Anna Granlund, säkerhetschef § 117 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 118 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 118 
 
 

Övriga Göran Risp, verksamhetschef RF-SISU Fyrbodal § 118 
Thomas Hagelberg, idrottskonsulent RF-SISU Fyrbodal  § 118 
Christer Östholm, ordförande RF-SISU Fyrbodal  § 118 
Patricia Daoud, förtroendevald RF- SISU Fyrbodal  § 118 
Anna Sanengen (C), kultur- och utbildningsnämndens ordf. § 119 
Ludwig Mossberg (M), kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordf. § 119 
Clas-Göran Janson, enhetchef Kulturskolan   § 119 
Katarina Kjörling, kultursamordnare Kulturbruket på Dal  § 119 
Eva Pettersson, konsulent Västra Götalandsregionen  § 119 
Jörgen Svensson, museichef Dalslands konstmuseum  § 119 
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Innehållsförteckning 
 

§ 116  Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet 4 

§ 117  Utbildning för krisledningsfunktion 7 

§ 118  Dialog med RF-SISU Västra Götaland om idrottens förutsättningar i samhället  8 
§ 119  Workshop om ny kulturstrategi för Melleruds kommun 9 

§ 120  Aktuella frågor 10 
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§ 116 Dnr KS 2022/106 
 
Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2023 samt investeringsplan för 2023-2027 
för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Deltar ej 
Kent Bohlin (S) och Christine Andersson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Reservationer  

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

I vårt budgetförslag för KSF 2023 tar vi merparten av kommunstyrelseförvaltningens 
förfogandeanslag i anspråk.   
Vi Sverigedemokrater har under flera år pekat ut skolan som prioriterad, vi menar att skolan är 
central för att bygga Mellerud starkt och attraktivt. Vi vill  tillföra 1000 000 till KUN  från KSF 
förfogandeanslag för att motverka de negativa ekonomiska konsekvenser majoritetens budget 
har på skolan och dess grunduppdrag, undervisning. 
Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger inte. Vi menar att det 
finns behov av att arbeta mer strategiskt och lokalt med den frågan. Goda exempel på detta 
finns ute i landet. 
Ett koncept med egen operativ personal är den metod vi valt. Istället för att hyra in ett 
distanserat väktarbolag till höga kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till oss,  
våra verksamheter och behov. 
Finansiering för implementering av detta under 2023 sker ur KSF förfogandeanslag med  
1 000 000 kr. Samt uppsägning av existerande väktaravtal. 
Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion för att bättre tillgodose 
behoven av arbetskläder/skor för de av våra anställda på KUN och SN som vistas utomhus 
mycket. I årets budget tar vi höjd för detta och anslår 300 000 kr för ändamålet. Finansiering 
sker ur KSF förfogandeanslag.  
Investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" minskas med 5 000 000 kr. Det behövs 
investeringar, men fem miljoner räcker för att Hunnebyn ska leva vidare.  Vi omfördelar  
2,8 miljoner kronor från satsningen på Hunnebyn för att istället satsa på att minska 
asfalteringsskulden i vår kommun. Idag ligger 3,2 miljoner i budget, det menar vi är för lite  
och vill öka denna till 6 000 000 kr. Investeringsbudget och därmed lånebehovet minskas med 
resterande summa, 2 200 000 kr.   
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2022, § 74, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för 
framtagande av budgetförslag för budget 2023 och plan 2024–2025. Direktiven baseras på 
kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper,  
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aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och 
befolkningsutveckling. 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2022 redovisade och överlämnade 
kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för 
arbetsutskottets direktiv. Arbetsutskottet beslutade om vissa förändringar i direktiven i  
enlighet med den politiska majoritetens förslag. För att uppnå ett resultat på 2,5 % av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag samt finansiera nya eller tillfälliga beslut behövdes  
åtgärder (ramneddragningar göras för nämnderna). För kommunstyrelsens del uppgår  
beloppet till – 1 840 tkr. Respektive nämnd ska senast 25/5 redovisa vilka åtgärder/ 
omdisponeringar som kommer göras till följd av detta. I bifogad handling framgår förslag  
till åtgärder. 

Ramarna har från 2022 års budget räknats upp med 0,5 % för övriga kostnader. För köp  
av huvudverksamhet, räddningstjänst m.fl., har anslagen räknats upp med 2,9 %. Externa 
intäkter har räknats upp med 1 %. Uppräkning för timlöner, ob, jour m.m. har fördelats ut 
medan lönekompensation för löner har budgeterats centralt och fördelas ut när lönrevisonen  
är klar. Extra uppräkning har gjorts för elkostnader drivmedelskostnader och livsmedels-
kostnader. Kommunstyrelsen erhåller även kompensation för ökade kapitalkostnader.  
En satsning görs även på marknadsföring, tillväxt och digitalisering. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2024-2025. 
• Majoritetens förslag till budget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för  
2023 samt investeringsplan för 2023-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Ulf Rexefjord (SD): ): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget 2023 sätts till 65 155 000 kronor. 

2. 1 000 000 kronor avsätts till implementering av trygghetssatsning med egen operativ 
personal och uppsägning av existerande väktaravtal. 

3. 300 000 kronor avsätts till arbetskläder/skor för de av våra anställda inom KUN och SN  
som vistas utomhus mycket. 

4. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kronor, varav 2 800 000 kronor omfördelas 
från investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" till investeringsobjekt "Reinvestering 
asfalt"  

 
Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst till ordförandens förslag. 
Nej-röst till Ulf Rexefjords förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för ordförandens förslag och tre nej-röster för Ulf Rexefjords förslag och  
två som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens förslag. 

 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Henrik Sandberg (MP) Sture Bäckström (KIM) X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S) Christine Andersson (S)   X 
Marianne Sand-Wallin (S) Kent Bohlin (S)   X 
Thomas Hagman (S) Eva Ericson (SD)  X  
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  6 3 2 

 

Beslutet skickas till  
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 117 
 
Utbildning för krisledningsfunktion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska se till att både tjänstepersoner och förtroendevalda får den utbildning  
som krävs för att man ska kunna fullgöra sina uppgifter vid störningar i samhället. 

Detta är en utbildning om kommunstyrelsens roll vid samhällsstörningar. 
 
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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§ 118   
       
Dialog med RF-SISU Västra Götaland om idrottens förutsättningar  
i samhället  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för RF-SISU Västra Götaland träffar kommunstyrelsen för en dialog om kommunens 
syn på idrotten och föreningslivet i Mellerud som samhällsfaktor samt vilken roll SISU kan vara 
och medverka till att berika kommuninvånarna och folkhälsan i Mellerud.  
 
Beslutsunderlag 

• Informationsblad – Idrotten i Mellerud 2021 
 
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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§ 119 Dnr KS 2021/641 
 
Workshop om ny kulturstrategi för Melleruds kommun 
Välkommen till en eftermiddag med workshop inför kommunens framtagande av ny 
kulturstrategi. 
Ni kommer att träffa Eva Pettersson, konsulent på Förvaltningen för kulturutveckling,  
Katarina Kjörling, Kulturbruket på Dal och Clas-Göran Janson, Kulturskolan. 

Eva kommer att vägleda oss i frågor som kan definieras som - Kulturens roll i kommunen? 
Kommunens roll i kulturen? 

Läs gärna viktiga dokument som kommunens översiktsplan, kommunens vision och andra 
styrdokument. 
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§ 120  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – aktuell information 

• IT-frågor 
 
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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