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§ 158 

 

Information om öppen skollinjetrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020, § 297, att ge Västtrafik i uppdrag att 
upphandla öppen skollinjetrafik för Melleruds kommun. 

Kollektivtrafiksamordnaren och skolutvecklaren lämnar en aktuell information: 

• Kommunen har tilldelat trafiken till Vy och startat upp etableringen för en trafikstart i  
augusti 2023.  

• Kommunen jobbar nu med hållplatsgenomgång för att få till alla hållplatser där de behövs 

för den öppna skoltrafiken. 

• Kommunen jobbat tillsammans med bussbolaget och Västtrafik är med i processen hela 
vägen och är en viktig part där Melleruds Kommun är beställare i arbetet. 

 

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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§ 159 Dnr KS 2021/306 

 

Delregional oljeskyddsplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Delregional oljeskyddsplan för Vänern. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 2 kap 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. I kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys har oljeutsläpp i Vänern identifierats som risk. Med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, ska kommunen även fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 

händelser.  Av det skälet har en plan vid oljeutsläpp tagits fram. 

Representanter från Melleruds kommun, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Norra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och Dalslands Miljö- och Energiförbund har 

gemensamt tagit fram den delregionala planen vid oljeutsläpp i Vänern. Planen avser främst 
kommunernas ansvar och agerande vid utsläpp av oljeprodukter i Vänern. 

Planen är utformad med en övergripande, gemensam del samt med bilagor för varje kommuns 

specifika uppgifter vid oljeutsläpp i Vänern. 

Ett antal praktiska åtgärder bör vidtas när planen är fastställd i respektive kommun. Dit hör 

planering kopplat till sanering.  

Under 2021 remitterades ett förslag till delregional oljeskyddsplan till grannkommuner och 

vattenråd utmed Vänern samt ett antal statliga myndigheter. Remissparterna, ställer sig i 
huvudsak positiva till förslaget. Några detaljerade synpunkter framförs kopplat till 

myndigheternas ansvarsområden. Ett antal av parterna, däribland Länsstyrelsen Västra 

Götaland och Havs- och vattenmyndigheten, lyfter särskilt fram att de är positiva till att 
kommunerna tagit fram denna plan gemensamt. Synpunkterna som framkommit i remissen har 

inarbetats i det slutliga förslaget. 
 

Beslutsunderlag 

• Förslag till delregional oljeskyddsplan 

• Remissynpunkter och hur dessa hanterats i det slutliga förslaget. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 227. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen fastställer Delregional oljeskyddsplan för Vänern. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Trollhättans stad 
Vänersborgs kommun 
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§ 160 Dnr KS 2022/56 

 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025 – Melleruds 
kommuns åtagande i regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Mellerud kommun ska åta sig åtgärder enligt upprättat förslag i  

Bilaga 2. 
 

Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

 
Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Det nya åtgärdsprogrammet 

sträcker sig från år 2022-2025 med uppföljning årligen. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en 

ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet syftar till att 

komplettera andra regionala åtgärdsprogram. 

Samtliga kommuner i Västra Götaland uppmanas att åta sig åtgärder i det framtagna 

åtgärdsprogrammet. Det regionala åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra utmaningar. 

1. Minskad klimatpåverkan och ren luft  

2. Hållbar användning av vattenmiljöer  

3. Hållbart brukande av skog och skogslandskap samt  

4. God bebyggd miljö och hållbar konsumtion. 

Länsstyrelsen önskar svar från kommunerna innan den 31 augusti. Det går att anta nya 
åtaganden under hela programperioden. 

Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med tjänstemän i 

medlemskommunerna arbetat fram ett förslag på vilka åtagande som kommunerna ska åta sig. 
De åtaganden som går i linje med kommunernas nuvarande arbete har valts ut. 

Åtgärdsprogrammet ska ses som ett stöd att förankra kommunernas pågående projekt och 
visioner. För att kunna samarbeta kring åtgärderna har om möjligt samma åtgärder föreslagits 

för alla medlemskommuner. 

I Bilaga 1 redovisas de åtaganden som är riktade mot kommunerna och hur medlems-

kommunerna har valt att svara. I bilagan redovisas även vilka som är ansvariga för åtagandet. 

I Bilaga 2 redovisas de åtaganden som Mellerud kommun föreslås att arbeta med. 
 

Beslutsunderlag 

• Landshövdingens brev till kommunerna. 

• Bilaga 1 

• Bilaga 2 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. .   

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 217. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Mellerud kommun ska åta sig åtgärder enligt upprättat förslag i  

Bilaga 2. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för framtagande av en 
ekonomisk konsekvensanalys. 

 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta. 
 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalans 
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§ 161 Dnr KS 2022/297 

 

Svar på remiss - Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun lämnar nedanstående synpunkter som svar 

på remissen Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck. 
 

Reservationer 

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

SOU-202215 är ett omfattande dokument på 857 sidor som kräver fackkunskaper av läsaren för 
att tillgodogöra sig och bedöma. Likaledes blir då förslaget till remissvar svårbedömt. 

Svaret kan dock inte tolkas på annat sätt än att man instämmer i och även delvis förstärker 
betänkandets ställningstaganden i att väga in klimatnyttan i våra upphandlingar. Även om man 
mycket riktigt påpekar att det kommer att vara resurskrävande för kommunen och att externt 
stöd behövs. Vi hade önskat oss ett svar med en mer kritisk hållning.  
 
Sammanfattning 

Regeringen har remitterat Miljömålsberedningen delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 
till Melleruds kommun för synpunkter. Regeringen önskar synpunkter på överväganden och 

förslag i betänkandet särskilt med fokus på förslag på nya mål och behov av styrmedel och 

åtgärder för att nå dessa föreslagna mål. 

Miljömålsberedningen ska, enligt direktiv från regeringen, verka för att nå en bred politisk 

samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Enligt tilläggsdirektiv från regeringen 
ska Miljömålsberedningen föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från 

konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

 

Synpunkter på remissen 

Dalslands miljö- och energikontor (i fortsättningen benämnt DMEK) ser positivt på beredningens 

förslag när det gäller att stärka betydelsen av den offentlig upphandlingen i klimatfrågor som 
t.ex.: 

• Ändring i lagen om offentlig upphandling genom tillägget; en upphandlande myndighet ska 

beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling. 

• Etappmål för utsläpp från offentlig upphandling av varor och tjänster. 

• Att Upphandlingsmyndigheten ska samarbeta med Naturvårdsverket för att ta fram kriterier 

för vad som ska räknas som klimatkrav i offentlig upphandling. 

• En ny programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från 
offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

Som det står i Miljöberedningens förslag så är kommunerna den organisationsform bland de 
offentliga organisationerna som tillsammans har den största klimatpåverkan i och med sitt 

breda upphandlingsområde. Vidare har kommunerna svårt att nå upp till målet ”en miljömässigt 
ansvarfull offentlig upphandling” som är ett av målen i den nationella upphandlingsstrategin.  
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Detta redovisas i Tabell 13.2 i förslaget. Detta trots att det har funnits en politisk vilja för 

klimatomställning och gjorts regionala satsningar såsom ”Klimat2030- Västra Götaland ställer 
om” under flera år. Upphandlingsområdet är ett utpekat viktigt område i denna satsning. DMEK 

saknar en analys kring varför kommunerna ligger sämst till i måluppfyllelsen och önskar att 

analysen ligger till grund för Miljöberedningens förslag för att underlätta för kommunerna.  

Miljöberedningens förslag om bland annat resultatindikator och förslaget om klimatkrav i 

myndigheternas instruktioner kommer att innebära en tillkommande administrativ uppgift vilket 
beskrivs i konsekvensanalysen. Särskilt för de organisationer som inte har kommit så långt i sin 

omställning, exempelvis små kommuner, kommer att få en ökad administrativ uppgift.  För en 

liten kommuns upphandlarfunktion är det svårt att prioritera förarbetet och uppföljning i ett 
upphandlingsförfarande, vilket är en viktig del för utvecklingsarbetet inom upphandling. 

För att underlätta för upphandlare i små kommuner välkomnas mer stöd från t.ex. 
Upphandlingsmyndigheten och SKR.  

DMEK hade gärna sett att beredningen presenterat förslag som ger ökade förutsättningar att 
hitta mer lokala ”lösningar” (t.ex. lokala leverantörer) i den offentliga upphandlingen. DMEK har 

uppfattningen att lokala ”lösningar” i upphandlingar ofta kan medföra både klimatsmarta 

effekter, bidra till hållbara helhetslösningar, men också ge viktiga synergieffekter. Lokala 
lösningar kan ofta också ge en god pedagogisk förståelse för betydelsen av klimatsmarta 

upphandlingar och den lokala nivån ger också förutsättningar för ett större ansvarstagande 
kring effekterna av upphandlingen. Ett sådant exempel är upphandling av köttprodukter. En 

lokal producent av så kallat naturbeteskött har ofta svårt att ”vinna” en upphandling gentemot 

en större köttleverantör (inom landet eller utanför Sverige). Förutom naturbetesköttets positiva 
klimateffekter ger det också mycket positiva effekter för t.ex. den biologiska mångfalden. 

Förhoppningsvis kan de klimatkrav som Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten ska ta 
fram även beakta viktiga och tydliga synergieffekter när klimatanpassade upphandlingar 

genomförs.   

DMEK konstaterar att beredningen inte redovisar vare sig tankar, strategier eller förslag som 
kan minska eller förändra den klimatpåverkande konsumtionen, utan enbart uppehåller sig kring 

strategier för att minska utsläppen av vår konsumtion. Med tanke på att de klimatpåverkande 
utsläppen behöver minska både kraftigt och snabbt så anser DMEK att det är uppenbart att det 

behövs åtgärder som både minskar själva den klimatpåverkande konsumtionen som dess 
utsläpp. Sådana åtgärder medför sannolikt ett behov av systemförändringar med bl.a. 

styrmedel som driver mot resurshushållning etc. Tyvärr saknar delbetänkandet förslag till 

sådana incitament.  
 

Beslutsunderlag 

• Missiv 

• Remisshandling – SOU 2022:15 - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/  

• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse/förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 225. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun lämnar nedanstående synpunkter som svar 
på remissen Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck. 

 
  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet/Miljödepartementet 
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§ 162 

 

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – rapport från sommaren  
2022 m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en aktivitetsarrangör som hyr ut dressiner 
mellan Bengtsfors och Kyrkerud (Årjäng), kör rälsbussar från 80-talet i kombination med 

kanalbåtar på Dalslands Kanal mellan Bengtsfors och Mellerud. Verksamheten drivs i 

stiftelseform av Bengtsfors, Mellerud och Årjängs kommuner. 

Ordföranden lämnar en rapport om verksamheten under sommaren 2022 m.m. 

 

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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§ 163 Dnr KS 2022/344 

 

Svar på remiss - Plan för tecknande av nytt samverkansavtal 
Teknikcollege Fyrbodal  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt 

samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i 
cirka 25 delregioner i Sverige varav Fyrbodal är en där alla 14 kommunerna ingår i avtalet idag. 

Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha industrins behov och företag får 

chans att påverka utbildningarnas utformning. Detta bidrar till säkrad kompetensförsörjning 
samt ökad tillväxt i regionen.  

Nuvarande samverkansavtal gäller t.o.m. 2022-12-31. Ett förslag på nytt samverkansavtal är 
framtaget för åren 2023-2027.  

Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industriutbildningar så att tillräckligt 
många elever väljer dem. Arbetet inom Teknikcollege Fyrbodal involverar skolor och 

utbildningsanordnare på gymnasiet och vuxenutbildningen och sker i nära samarbete med 

näringslivet.  

Tillsammans kartlägger företag och utbildningsanordnare behovet av arbetskraft på kort och 

lång sikt. Utbildningsutbudet anpassas i möjligaste mån till näringslivets efterfrågan på 
kompetens. Genom samarbete med företagen ges möjligheten till arbetsplatsförlagd utbildning, 

feriearbete och praktik av olika slag.  

I förslaget till avtal beskrivs de olika parternas ansvar och uppdrag som i stort sett ser ut som 
idag med några förtydliganden. Kostnader för Teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och 

fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021, för Melleruds 
kommun innebär det 44 172 kr för 2023, vilket sedan indexhöjs.  

Melleruds kommun ingår i detta avtal idag. Kommunen är dock inte utbildningsanordnare inom 

området men elever läser utbildningar inom Teknikcollege område och av den anledningen 
samt framtida kompetens-försörjning och kvalitet på utbildningar bedöms det vara av vikt att 

kommunen fortsatt ingår samverkansavtal för Teknikcollege inom Fyrbodal.  

Kommunerna i Fyrbodal har fått möjlighet att inkomma med remissvar som ska vara inlämnat 

senast 28 september 2022. 
 

Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 229. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt 

samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Fyrboadals kommunalförbund 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 164 Dnr KS 2022/420 

 

Tillköp av kvällståg av Västtrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsammans med Åmåls kommun framföra till Västtrafik behovet av ökad turtäthet morgon 

och sen eftermiddag, för att underlätta för in- och utpendling till och från 

Dalslandskommunerna. 

2. uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med Västtrafik för tillköp av sent kvällståg mellan 

Trollhättan och Åmål fredagar och lördagar, enligt offert från Västtrafik. 

3. bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 265 tkr för 2023 avseende kvällståg. 

4. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapport senast i september 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tillsammans med Åmåls kommun identifierat behov av utökad 
turtätheten för tåg för att underlätta in- och utpendling. Intresset för tåg är större än någonsin, 

främst beroende på förändrade resvanor, ökad arbetspendling och miljömedvetenhet. En ny, 
tätad tidtabell med utökad trafik mellan Göteborg och Åmål bidrar till att underlätta såväl in- 

som utpendling från Dalsland.  

Melleruds kommun har tillsammans med Åmåls kommun gjort en förfrågan till Västtrafik för 
tillköp av trafik, gällande ett kvällståg fredag och lördag, fram till dess att Västtrafik själva kör 

turerna. Ökad turtäthet genom tillköp av tågtrafik under fredag och lördag kväll bidrar till 
hållbara och livskraftiga kommuner som skapar förutsättningar för att behålla våra invånare 

samt stärka Åmål som attraktiv kommun. 

Västtrafik AB och som ägs av Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken för 

invånarna i Västra Götaland. Västtrafik erbjuder alla Västra Götalands kommuner att köpa till 

kollektivtrafik om kommunen önskar ett större utbud än det som Västtrafik erbjuder. För de 

tillköp som görs tecknas ett ettårs-kontrakt, ett så kallat trafiktillköpskontrakt.  

I dagsläget, måndag till söndag, avgår sista turen från Göteborg till Mellerud/Åmål klockan 

19:14 med ankomst Mellerud 20:17 och Åmål 20:41.  

Tillköp av resa från Trollhättan kl 23:40 fredag och lördag innebär att man kan åka från 

Göteborg kl 22:50 med ankomst Trollhättan kl 23:33 och därefter byta tåg till 23:40-tåget för 
att ankomma Mellerud kl 00:07 och Åmål kl 00:30. Detta bidrar till hållbara och starka 

kommuner. 

Västtrafik har själva konstaterat att kvällståget ligger i linje med målbild Tåg 2028 och kommer 

därför titta vidare på möjligheten att införa kvällståget från och med Trafikplan 2024. 

Beslutsunderlag 

• Västtrafiks offert 2022-04-29. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 233. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsammans med Åmåls kommun framföra till Västtrafik behovet av ökad turtäthet morgon 

och sen eftermiddag, för att underlätta för in- och utpendling till och från 
Dalslandskommunerna. 

2. uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med Västtrafik för tillköp av sent kvällståg mellan 
Trollhättan och Åmål fredagar och lördagar, enligt offert från Västtrafik. 

3. bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 265 tkr för 2023 avseende kvällståg. 

4. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapport senast i september 2023. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Västtrafik AB 
Kommunchefen 

Åmåls kommun 
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§ 165 Dnr KS 2022/252 

 

Melleruds Bostäder AB – kvartalsrapport och prognos 2/2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per kvartal 2/2022 är +2,4 mkr, vilket är 2,1 mkr högre än budget. Det beror 
framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket, ersättningar för akutboende och lägre 

kostnader för underhållsåtgärder än budgeterat. 

Prognostiserat resultat för helåret är + 0,2 mkr, vilket är ca 1 mkr lägre än budget och  

beror på främst på ökade elkostnader.  
 

Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2022 för AB Melleruds Bostäder.  

• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-08-09, § 36.  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 234. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

AB Melleruds Bostäder 
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§ 166 Dnr KS 2021/673 

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och 
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls 

(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande 

avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023. 

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år. 

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir 
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter 

kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 

ersättningsränta. 

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till 

amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.  

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 

2017-06-19. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett 

önskemål om att: 

• Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld.  

• Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkr/år. 

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun – dels ett fastighetslån på 

3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 317,80). 

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor + 

1 %. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amorteras per kvartal. 

För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med 
3 228 000 kronor. 

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds kommun ger ett 
årligt bidrag på 720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på 

avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet för åren 2018–2020. Det 

finns inga avtalade räntevillkor för avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor 
som för fastighetslånet. 

Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på 300.000:- i 
Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den 1 januari 2023. 

Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev på 272.000:-  (Nr1) som kommer att flyttas 
över i Ägararkivet per 1.1.2023. 

Övriga inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 är de pantbrev kommunen har som 

säkerhet (Nr 2–6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet. Det 
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor. 
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Stiftelsen redovisade för 2021 ett resultat på 1 123 kronor. För år 2020 uppgick årets resultat 

till 146 550 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på 

hela beloppet med 3 862 317,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna 

kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amortera 100 tkr/år. 

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + 1 %, med ränteändringsdag första bankdagen i 

varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter 
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 

ersättningsränta. 

Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 187 317,30 kronor år 2033, vilket 
då är lägre än nuvarande inteckningarna i fastigheten Mellerud Upperud (3 228 000 kronor).   

När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till 
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-10, § 297. 

• Kommunstyrelsen, 2017-06-07, § 95.  

• Låneförbindelse 2017. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Förslag Låneförbindelse 2022.   

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 212. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls 

(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande 

avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023. 

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år. 

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir 
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter 

kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 
ersättningsränta. 

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till 

amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.  

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 

2017-06-19. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 167 Dnr KS 2021/502 

 

Begäran om uppräkning av grundbidrag till stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för verksamhetsåret 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2022. 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig 

finansiering av verksamheten. 
 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Sture Bäckström (KIM) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarkommunerna har sedan Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) tillkomst lämnat ett årligt 
driftbidrag till stiftelsen. Bidraget är helt avgörande för verksamheten och har över tid varierat i 

storlek. Det fastlagda grundbidraget har hela tiden varit 100 tkr per kommun och år och har 
inte räknats upp sedan mitten av 1980-talet. Under senare år har bidraget, efter beslut om 

tilläggsanslag i respektive ägarkommun, legat på nivån 400–500 tkr per kommun.  

Efter diskussion i DVVJ:s styrelse och med ägarkommunerna har konstaterats att det rimligen 
bör ske en relevant uppräkning av det gamla grundbidraget. 

På uppdrag av styrelsen i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg anhålles om uppräknat 
grundbidrag till nivån 400 tkr per kommun och år för 2022 samt att bidraget fortsättningsvis 

indexregleras enligt Sveriges Kommuner och Regioners PKV index. 

Under 2021 erhöll DVVJ ett bidrag på totalt 400 tkr från kommunen. Enligt beslut i KS  
2021-06-09 anmodades styrelsen för DVVJ att under innevarande år 2022, inkomma med plan 

för långsiktig finansiering av verksamheten. För 2022 har DVVJ erhållit 100 tkr i bidrag från 
kommunen. Kommunen har avvaktat med utbetalning av resterande bidrag i väntan en 

långsiktig finansieringsplan från DVVJ.  

För att undvika att DVVJ inte får likviditetsbrist föreslås att kommunen tillför DVVJ 300 tkr i 
ytterligare bidrag för 2022. Bengtsfors kommun, som är den andra ägaren i stiftelsen, har 

utbetalt 400 tkr i bidrag till DVVJ för 2022. 

Det är ytterst angeläget att en långsiktig finansieringsplan för stiftelsen utarbetas och att den 

redovisas för stiftarna i samband med ägarsamråd. 
 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. .   

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 213. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2022. 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig 

finansiering av verksamheten. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ)  

Bengtsfors kommun 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 168 Dnr KS 2022/393 

 

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
(NÄRF) 2023  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  

för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets- 

utövning och myndighetstillsyn för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas 

kommunfullmäktige. 

Taxans uppräkning utgår från KPI för material och enligt uppskattad lönerevision för 

personalkostnader (totalt 2,5 %). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februari 2022). 
Prognos för KPIF avseende 2023 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet 

och pensionskostnaderna för NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För år 2023 är 
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 %. 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 23 juni 2022, § 31, 

att fastställa taxor för 2023. Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01. Direktionen 
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfull-

mäktige i respektive medlemskommun för antagande. 
 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 

• Direktionens beslut 2022-06-23, § 31.  

• Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 235. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  

för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 169 Dnr KS 2022/343 

 

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 
2023 - 2025  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget 

för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2023 – 2025.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 15 i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen 
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom 

innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska 
delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.  

På direktionsmötet den 29 oktober 2020, § 94, beslutades att förbundets verksamhetsplan från 
och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det 

enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.  

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 17 juni 2021, § 56, att skicka ut 

budgetförslaget för 2023-2025 på remiss till medlemskommunerna.  

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning 
inte görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare (från 2022). Resultatet blir negativt 

med 204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 och 752 tkr för 2025 

Medlemsavgiften föreslås därför höjas från 37 kronor per invånare till 38 kronor per invånare 

för 2023 (2,7%). Budgeterat resultat för basverksamheten blir efter höjning 70 tkr för 2023. 

Sedan föreslås ytterligare höjning med ca 2,5-3% per år för att redovisa ett resultat på 70 
tkr/år. 

Anslaget för medlemsavgift till Fyrbodal kommunalförbund finansieras för 2023 inom 
kommunstyrelsens förvaltningsbudget anslag för näringsliv. 

 

Beslutsunderlag 

• Sammanträdesprotokoll Fyrbodals kommunalförbund, 2022-06-17 § 74. 

• Fyrbodal Kommunalförbundet dragning AU-budget 2023–2025. 

• Fyrbodal kommunalförbund tjänsteskrivelsebudget 2023-2025, 2022-05-19.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 214. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget 
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2023 – 2025.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Fyrbodal kommunalförbund 
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§ 170 Dnr KS 2022/353 

 

Svar på remiss - Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2023. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodal kommunalförbund ska innan oktobers månads utgång besluta om 
budget för de delregiona utvecklingsmedlen år 2023. 

Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala 
utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina 

insatser för att genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala 

utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. 

Dialog med olika intressentgrupper har gjorts för att säkerställa att förslaget innefattar olika 

perspektiv som behövs för att arbetet med de utmaningar som identifierats i Näringslivsstrategi, 
Business region Väst, förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den 

regionala kulturplanen och Klimat2030. 

Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den delregionala 
utvecklingsstrategin: 

• Stärka innovationskraften – Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära affärsmodeller 

• Bygga kompetens – Utbildning och Kompetensförsörjning  

• Öka inkluderingen – Kultur och Attraktionskraft  

• Knyta samman Västra Götaland – Fysisk planering och Hållbara transporter 

Beredning av budgetförslaget har skett i näringslivsnätverket, skolchefsnätverket, 
kulturansvariga nätverket, kommundirektörsnätverket.  

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar om budget för de regionala 
utvecklingsmedlen för 2023. Kommunens medfinansiering är 37 kr per invånare. Anslaget ryms 

inom kommunstyrelsens budget 2023, näringslivsenheten. 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 17 juni 2022, § 72 att ställa sig 
bakom föreslaget samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna. 

 
Beslutsunderlag 

• Budgetförslag Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-17, § 72. 

• Fyrbodals kommunalförbund DRUM 2023-budgetförslag. 

• Fyrbodals kommunalförbund tjänsteskrivelse 2022-04-13. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 215. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2023. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Fyrbodal kommunalförbund 
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§ 171  

 

Aktuella ekonomifrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen redogör för aktuella ekonomifrågor: 

• Nuläget 2022. 

• Pensionskostnadsprognos 2023-2025. 

• Skatteprognos för 2023-2025. 

• Befolkningsprognos 2023-2025. 

• Löneprognos.  

• Övriga kostnadsprognoser, inflationens påverkan m.m. 

 
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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§ 172 Dnr KS 2021/358 

 

Svar på Inspektion av Melleruds kommuns systematiska 
arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna svar till Arbetsmiljöverket enligt bilaga. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket genomförde den 1 juni 2021 en inspektion av arbetsmiljöarbetet i Melleruds 

kommun. Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket ett antal krav till Melleruds kommun som 
krävde åtgärder.  Återkopplingsinspektion av genomförda åtgärder genomfördes den 15 juni 

2022 och då framkom att Arbetsmiljöverket begärde komplettering av de åtgärder som var 

genomförda och vill ha information om hur Melleruds kommun åtgärdat nedanstående brister. 

Arbetsmiljöverket vill att Melleruds kommun tydliggör våra rutiner och säkerställa att de anger 

hur dokumentation av den årliga uppföljningen och dess förbättringsåtgärder ska göras, samt 
hur Melleruds kommuns högsta ledning ska involveras i uppföljningen och de åtgärder som kan 

behöva vidtas. Melleruds kommun ska också säkerställa att rutinerna är kända av alla chefer 
och skyddsombud.  

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsmiljöverkets begäran om komplettering  

• Förslag till svar med bilaga. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 231. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna svar till Arbetsmiljöverket enligt bilaga. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Arbetsmiljöverket   
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§ 173  

 

Aktuella arbetsmiljöfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Utredningsuppdrag om eventuella personalförmåner för att öka attraktiviteten hos 

kommunen som arbetsgivare. 

• eCompanion – inget införande under 2022. 

• Ny löneöversynsprocess startar under hösten. 

• Chefsdagar 8-9 november 2022. 

• Rekrytering av ny kommunsekreterare startar inom kort. 

• Pågående rekryteringar inom övriga förvaltningar. 

• Arbetsmiljön/scheman på Skållerudshemmet. 

• Arbetsmiljön/personaltätheten inom förskolan. 

• Regler för friskvårdsbidrag. 

• Behov av arbetsskor inom vården – Skatteverkets regler. 
 

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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§ 174 Dnr KS 2022/328 

 

Svar på remiss - Fördjupad översiktsplan för Brålanda - Vänersborgs 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Vänersborgs kommuns 

samrådsförfrågan enligt bifogat samrådsyttrande. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på fördjupad översiktsplan 
för Brålanda i Vänersborgs kommun. Den fördjupade översiktsplanen är utställd för samråd till 

och med 25 september 2022. 

Vänersborgs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda med förslag 
på hur Brålanda ska utvecklas i framtiden. Bland annat fokuserar planen på fyra strategiska 

satsningsområden: utveckling av stationsområdet Brålanda, hållbar infrastruktur, ett stärkt 
näringsliv och föreningsliv och utveckling av blågrön infrastruktur. 

 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremiss – Förslag på Fördjupad översiktsplan för Brålanda, Vänersborgs kommun. 

• Förslag till remissvar. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 232. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Vänersborgs kommuns 
samrådsförfrågan enligt bifogat samrådsyttrande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Vänersborgs kommun 
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§ 175 Dnr KS 2022/337    

 

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 
energinämnd 2023-01-01--02-28  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 

energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.   

Sammanfattning av ärendet 

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig 

mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod löper 
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till 

den nya nämnden, vilket inte är korrekt. 

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för 
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner, 

detta följer av KL 9 kap 2 §. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund". 

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den 

kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya 

nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad. 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, § 23, att uppdra 
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om 

tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 – -02-28.  

Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna. 

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny 

mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01 – 
2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och 

kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09, § 23. 

• Förbundschefens skrivelse. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, § 209. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 

energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.   
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 176    

 

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: 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

C 15 Ekonomiärenden 

15.8 Bank § 4/2022 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 7/2022 

 

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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§ 177  

   

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. 

• Finansiell rapport per 2022-07-31. Dnr KS 2022/85. 
 

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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§ 178  

   

Aktuella frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Campus Dalsland - sjuksköterskeprogrammet 

• Förvärv av COOP-fastigheten 

• Möte POLSAM 8 september 2022. 

• Hovdala Öppet Hus seniorboende 13 september 2022. 

• Näringslivsråd 16 september 2022. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbud 22 september 2022. 

• Synpunkter på skolans inbjudan till de politiska partierna inför valet m.m. 

 

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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§ 179    

 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Styrelsemöte i Skålleruds Fiberförening den 15 augusti 2022. 

• Ägarsamråd Dalslands Kanal AB 12 augusti 2022. 

• Möte med Industrigruppen 18 augusti 2022. 

• Länsstyrelsen – Krisberedskap 19 augusti 2022. 

• Socialförsäkringsminister besökte (S) Mellerud 22 augusti 2022. 

• Lättpratad valdebatt – Vuxenskolan/funktionshinder 23 augusti 2022. 

• Samrådsmöte 4D 26 augusti 2022. 

• Styrelsemöte Visit Dalsland AB 30 augusti 2022. 

• KPR-möte på tema Tillgänglighet 31 augusti 2022. 

• Länsstyrelsen – delregionalt möte i Mellerud ”Gestaltad Livsmiljö” 1 september 2022. 

• Lokalt BRÅ 2 september 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. 

 
 


