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§ 119 Dnr KS 2022/211 
 
Handlingsplan för Målbild tåg 2028  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet i Melleruds kommun ställer sig bakom Dals-Eds skrivelse till Västtrafik med 
synpunkter att de två turerna med Västtåget regiontrafik mellan Ed-Trollhättan upphör under 
flera år och att man bryter den målbild för 2028 som tidigare lagts fram.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Västtrafik har under en tid arbetat med en handlingsplan för tågtrafiken till 2028. Syftet med 
handlingsplanen har varit att ta fram beslutsunderlag för ett stegvis genomförande av Målbild 
Tåg 2028 och Målbild Tåg 2035.  

Handlingsplanen ska utgöra underlag för nästa trafikupphandling och för förstudie inför 
upphandling. Den ska också ge underlag för beslut om ytterligare fordonsinvesteringar. 
Handlingsplanen fastställs av Västtrafiks styrelse 20 april 2022.  

Västtrafik har i arbetet med handlingsplanen gjort en samlad bedömning av i vilken takt och 
ordning som trafikförändringarna bör genomföras. På grund av osäkerheter i utvecklingen av 
den kommersiella tågtrafiken Göteborg-Oslo har Västtrafik i mars 2022, meddelat under ett 
informationsmöte med Dals-Eds kommun, att de avser avvakta utvecklingen innan det planeras 
för nya satsningar i stråket Göteborg-Halden. Västtrafiks avsikt i handlingsplanen är att från  
och med december 2023 upphöra köra de två turerna med Västtåget regiontrafik mellan  
Ed-Trollhättan, med återupptagande först då fler stationer har öppnat. 

Dals-Eds kommun har överlämnat en skrivelse daterad 13 april 2022 ställd till Västtrafik med 
synpunkter angående kommunens missnöje över att förbindelsen tas bort under flera år och att 
man bryter den målbild för 2028 som tidigare lagts fram.  

Implementeringen av regionaltåglinje Dalsland har drabbats hårt av effekterna av pandemin, 
där kollektivt resande varit starkt påverkat och att bygga upp en efterfrågan och hitta 
kundströmmar under dessa premisser har inte varit rättvisande. Det är också svårt att bygga 
upp en efterfrågan när det råder en ovisshet kring framtiden och dess avgångar, vilket innebär 
att människor riskerar att inte förlita sig på kollektivtrafiken som ett incitament för att flytta till 
eller för att arbeta i Dalsland.  
Det är även hämmande för näringslivets utveckling och dess behov av rekrytering att det inte 
finns möjligheter till arbetspendling i attraktiva tidslägen. Med stigande bränslepriser kan också 
tänkas att benägenheten att resa kollektivt ökar. Genom Västtågets avgångar möjliggörs 
resande från Ed till Trollhättan, Vänersborg och Göteborg och vice versa i pendlingslägen.  

En öppen och skyndsam dialog mellan Västtrafik och Vy Tåg samt mellan berörda myndigheter 
och organ i Sverige och Norge krävs så att inte trafik äventyras eller blir föremål för bristande 
förståelse och kunskap mellan berörda parter.  
I “Det goda livet i Dalsland” framgår ett intensifierat påverkansarbete för dubbelspår järnvägen 
Öxnered/Ed som extra viktigt. Projekt kring stationer och samhällsutveckling har påbörjats 
genom vilket Västra Götalandsregionen syftar till att tillsammans med aktuella kommuner, 
kommunalförbund, Trafikverket och Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en 
samhällsplanering där nya stationers potential kan utnyttjas till fullo. Kommunerna vill påpeka 
vikten av att man i arbetet planerar för Dalsland som helhet och att en studie tas fram som 
klargör vad som behövs för fler tågstopp. 
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Beslutsunderlag 

• Dals-Eds kommuns skrivelse med synpunkter på Handlingsplan för Målbild tåg 2028. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
 
Beslutet skickas till 
Dals Eds kommun 
Västtrafik AB 
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§ 120 Dnr KS 2022/31 
 
Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid 
Ängenäs särskilda boende 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och 
försvårar kompetensförsörjningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en motion om att införa sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön med förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet  
på Ängenäs särskilda boende. Intentionen är att öka välmående och friskhet både hos personal 
och brukare genom en kortare arbetsdag. 

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 50, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 50. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
att det medför ökade kostnader och försvårar kompetensförsörjningen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 121 Dnr KS 2022/21 
 
Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för 
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 
 
Reservation 
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande 
motivering:  
Socialdemokraterna reserverar sig emot socialnämndens beslut att anse motionen besvarad 
genom att ”socialförvaltningen bedömer att rekommendationerna i SOU 2021:52 till väldigt stor 
del möts av de framtida riktlinjerna för bemanning, kompetensförsörjningsplan samt rekrytering 
av digitaliseringsstrateg. Förvaltningens arbete är enligt vår mening helt i linje med 
intentionerna i rekommendationerna.” Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget 
förslag att kommunstyrelsen bifaller motionen i sin helhet. Det är vår bestämda uppfattning att 
de riktlinjer som socialförvaltningens redovisar i sitt svar på intet sätt följer motionens 
intentioner och förslag. Vi Socialdemokrater tvingas tyvärr konstatera att den nuvarande vägen 
som stakas ut, via att motionens besvaras, riskerar att vår erkänt fina äldreomsorg inom 
Melleruds kommun går förlorad.  

Deltar ej 

Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet 
 
Sammanfattning av ärendet 

Mickael Mellby (S) och Mariann Sand Wallin (S) har den 11 januari 2022 lämnat in en motion 
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom  
vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).  
Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram 
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för 
socialnämnden i december 2021. 

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter 
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella 
ställningstaganden:  
1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med 

yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till 
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser.  

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare 
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för 
fortbildning.  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 8 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått 
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett 
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.  

Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 49, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 49. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande 
med hänvisning till att rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter 
av de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete med kompetens-försörjningsplan 
samt genom socialförvaltningens rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel Jensens 
förslag. 
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§ 122 Dnr KS 2022/189 

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för 2021 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat resultat. Trots ökade 
vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det beror till stor del på att underhålls- 
och reparationskostnader inte har kunnat genomförts utan fått senareläggas till följd av 
pandemin. 
Ett bra resultat har medfört att soliditeten under året ökat från 14,7 % till 16,9 %, vilket 
innebär att ägardirektivets krav på en långsiktig soliditetsnivå på 15 % uppnås.  
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2021 AB Melleruds Bostäder 
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, § 15.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 123 Dnr KS 2022/177 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2021. 
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med – 1 323 tkr, vilket är bättre än det 
budgeterade resultatet på – 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk 
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen 
med anledning av detta. 
Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att följa 
nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet vid årets 
slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets 
rekommendationer. 

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska 
likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den 1 januari 2022 att ingå i det nya 
Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp och 
Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från 1 januari 2022 att ingå i 
Samordningsförbundet Väst. 

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas 
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst. Medlen delas 
enligt samma %- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021. Detta 
innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller 81,7 % och Samordningsförbundet 
Väst 18,3 %. 

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter 
pågått som har berört Mellerud:  

• Hälsostöd Mellerud 
• ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor 
• Samordnade arbetsintegrerade sociala företag 
• Projekt våld i nära relationer 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och 
revisionsunderlag för år 2021. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, § 5.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 124 Dnr KS 2022/194 
 
Utvärdering av intern kontroll för 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt 
kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll §11 ska styrelsen med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå 
förbättringar i de fall det behövs utifrån nämndernas uppföljningsrapporter. 
Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap. 6 § kommunallagen. Enligt 
bestämmelsen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifterna som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Internkontrollarbete i Melleruds kommun styrs övergripande av det reglemente för interkontroll 
som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd 
en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån 
den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll. Enligt § 10 i reglementet ska 
nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till 
nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  
Nämnderna har antagit internkontrollplaner för 2021. Två av nämndernas intern kontrollplaner 
beslutades dock senare än angiven tid i reglementet. Kommunen har inte haft några 
gemensamma kontroller eller åtgärder för 2021 utan varje nämnd har antagit egna kontroller 
utifrån riskbedömning. Samtliga nämndernas internkontrollplaner innehåller olika risker som till 
exempel verksamhetsrisker, ekonomiska risker, IT-baserade risker, juridiska risker.  
Nämnderna har återrapporterat internkontrollplanen i enlighet med reglementet. I nämndernas 
uppföljningar kommenteras kontrollerna och åtgärderna. För kommunstyrelsen och 
socialnämnden finns några kontroller och åtgärder som är pågående eller ej genomförda. Dessa 
flyttas över till 2022 års internkontrollplan. 

I samband med bokslutsdialogen redovisade nämndernas arbete med intern kontroll för 2021. 
Till bokslutsdialogen var samtliga kommunstyrelsens ledamöter inbjudna att delta. 

AB Melleruds Bostäder har under 2021 gjort en riskanalys och internkontrollplan som följts upp 
enligt plan på fem styrelsemöten. Internkontrollplanens kontroller och åtgärder innehåller olika 
risker som verksamhetsrisker, ekonomiska risker, it-risker, juridiska risker. Samtliga kontroller 
och åtgärder har genomförts eller pågående. 
Nämnderna har för 2021 utfört internkontrollarbetet enligt det reglemente som 
kommunfullmäktige fastställt. 
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Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2022-03-29, § 40 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 13 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-16, § 26 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 49 
• AB Melleruds bostäder beslut 2022-02-02, § 6 
• Nämndernas uppföljning intern kontroll 2021 
• AB Melleruds uppföljning intern kontroll 2021 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört 
intern kontroll 2021 enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 125 Dnr KS 2022/117 
 
Svar på remiss - Handlingsprogram för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara på remiss av handlingsprogram för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) enligt bifogat remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har arbetat fram ett reviderat 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778). 
Handlingsprogrammet har reviderats mot bakgrund av lagändring enligt lagen om skydd 
mot olyckor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter 
och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1). Förändringarna i det 
reviderade handlingsprogrammet är framför allt av strukturell karaktär. 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har berett kommuner, myndigheter och övriga 
organisationer, enligt sänd lista, möjlighet att inkomma med synpunkter på reviderat 
handlingsprogram för NÄRF. 

Kommunens yttrande ska ha kommit Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillhanda 
senast 22 april 2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till reviderat handlingsprogram för NÄRF. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara 
på remiss av handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) enligt 
bifogat remissyttrande. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 126 Dnr KS 2021/666 

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion 2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 

för 2022.  

2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor. 

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor per 
månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år.  

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget.  De 
kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas 
kostnader för lokaler och verksamhet. 

Kommunstyrelsen (KS) bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på 
motsvarande 50 000 kronor enbart för verksamhetsår 2022, eftersom regler för föreningsstöd 
inom KS område håller på att revideras under innevarande år. Summan motsvarar bidraget som 
föreningen fick under 2020 respektive 2021. Bidraget finansieras genom anslaget stöd till 
föreninglokaler. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion. 
• Verksamhetsberättelse 2021. 
• Årsmötesprotokoll. 
• Balans och resultaträkning. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014    
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 

för 2022.  
2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 127 Dnr KS 2022/27 

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag till renovering av  
Örs bygdegård 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. bevilja 38 014 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till Örs 
bygdegårdsförening för att slutföra påbörjat renoveringsprojekt av Örs bygdegård.  

2. finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Örs bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från 
Melleruds kommun för att utföra tredje etappen av renoveringsprojekt som startades 2018. 
Hela renoveringsprojektet delades upp i tre etapper vid den första ansökan. 

Materialkostnaden för den tredje etappen motsvarar 38 014 kronor inklusive moms och 
specificeras i en kompletterande handling till ansökan. Uppförandet görs av frivilliga 
hantverkare i föreningen. Arbetskostnaden står föreningen för själva. 
Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader.  

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig att 
lämna följande redovisning till kommunen: 

• Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. 
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen 
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett. 

• En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när 
slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta 
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet. 

• Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om 
användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett 
återkrav på bidraget (KS § 113, 2021-05-05). 

 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – från Örs Bygdegårdsförening.  
• Kompletterande handlingar till ansökan – redovisning och fakturor. 
• Sammanställning över ideellt arbete. 
• Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut. 
• Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds 

kommun, KS § 113, 2021-05-05 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 
1. bevilja 38 014 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till Örs 

bygdegårdsförening för att slutföra påbörjat renoveringsprojekt av Örs bygdegård.  

2. finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Örs bygdegårdsförening  
Samhällsvägledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2021/24 

Återrapportering över hur Riktlinjer för handläggning av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade har fungerat under perioden april 2021 – mars 2022. 
2. komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 

upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Samtidigt fick enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att 
återrapportera hur riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 
2022. 
Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd och 
förvaltningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete. Efter att praktiskt 
ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen samtidigt några kompletteringar av nämnda 
riktlinjer, vilka beskrivs i avsnittet Analys i tjänsteskrivelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 111. 
• Reviderade Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade  

2021-05-06, § 111. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen  
1. godkänner återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade har fungerat under perioden april 2021 – mars 2022. 
2. beslutar komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 129 Dnr KS 2022/86 
 
Vänerstipendiet - nominering för utdelning 2022  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att, utan inbördes rangordning, nominera följande kandidater: 

Melleruds Trollingklubb  
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera tävlingar bland 
annat Nordiska Mästerskap och andra arrangemang som lockar externa besökare och sätter 
Vänern på den internationella fiskekartan. 
Föreningen stödjer hållbar utsättning av lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske,  
vilket gynnar både lokalbefolkning och fisketurism. Medel till utsättning kommer från 
donationer från privatpersoner/medlemmar och företag, samt genom lotterier.  
Rolf Lundberg  
Rolf Lundberg har forskat om varven i Upperudsområdet i Skålleruds socken. Här startades 
Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands Kanal med akvedukten i Håverud. 
Det ökande behovet av båtar för frakt på Vänern av bland annat järn och mat, exempelvis 
brödsäd, gjorde att flera varv anlades i detta område. 
Lundberg har upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud. Varvet på Björkön är det 
äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av Upperuds järnbruk. Det var 
verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. På Upperuds varv byggdes bland 
annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30 meter långt och kom att kallas 
'Vänerns pärla”. 
Lundbergs intresse för varven väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd 
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar 
under vattnet. På land fanns grunderna kvar efter bland annat magasinsbyggnader samt rester 
av murstockar från smedjan och andra byggnader.  
Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit 
nästan helt okänd. Hans samarbete med Per Hultqvist utmynnade i boken ”Upperud – ett 
maritimt centrum” som skrevs av Christian Aarsrud och gavs ut 2012 av Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond 
kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som 
främjar kunskaperna om Vänern. För att effektivisera och samordna resurserna hanteras 
stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern från och med 2018 i samverkan mellan Karlstads 
kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:  

• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för 
Vänern.  

• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för 
Jubileumsfonden för Vänern.  

• Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet.  
• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med 

representant från Vänersamarbetet.  
• Prissumman är 20 000 kronor.  
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Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast den 11 maj 2022. 
Stipendiedelegationen i Karlstad utser därefter lämplig kandidat. Kriterierna för kandidaterna 
anges i punkt 4 i donationsbrevet. Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium i samband 
med Vänertinget 2022, som hålls under hösten.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
• Förslag till kandidater 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att, utan inbördes rangordning, 
nominera följande kandidater: 
Melleruds Trollingklubb  
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera tävlingar bland 
annat Nordiska Mästerskap och andra arrangemang som lockar externa besökare och sätter 
Vänern på den internationella fiskekartan. 
Föreningen stödjer hållbar utsättning av lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske,  
vilket gynnar både lokalbefolkning och fisketurism. Medel till utsättning kommer från 
donationer från privatpersoner/medlemmar och företag, samt genom lotterier.  
Rolf Lundberg  
Rolf Lundberg har forskat om varven i Upperudsområdet i Skålleruds socken. Här startades 
Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands Kanal med akvedukten i Håverud. 
Det ökande behovet av båtar för frakt på Vänern av bland annat järn och mat, exempelvis 
brödsäd, gjorde att flera varv anlades i detta område. 
Lundberg har upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud. Varvet på Björkön är det 
äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av Upperuds järnbruk. Det var 
verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. På Upperuds varv byggdes bland 
annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30 meter långt och kom att kallas 
'Vänerns pärla”. 
Lundbergs intresse för varven väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd 
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar 
under vattnet. På land fanns grunderna kvar efter bland annat magasinsbyggnader samt rester 
av murstockar från smedjan och andra byggnader.  
Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit 
nästan helt okänd. Hans samarbete med Per Hultqvist utmynnade i boken ”Upperud – ett 
maritimt centrum” som skrevs av Christian Aarsrud och gavs ut 2012 av Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund. 
 
Beslutsgång 

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

Karlstads kommun (Jubileumsfonden) 
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§ 130 Dnr KS 2022/92 
 
Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att omfördela  
budgeterade investeringsmedel för gästbrygga till förbättringar av campingen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Håfreströms IF driver campingen och uthyrning av gästplatser för gästbåtar i Håverud.  
Då en intressent av plats för uthyrning av båtar på gästbryggan har valt att bedriva sin 
verksamhet i annan kommun upphör det akuta behovet av att bygga ut gästbryggan.  
Då önskar Håfreströms IF att få omfördela de avsatta investeringsmedlen till andra mer  
akuta behov. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 66. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att omfördela budgeterade investeringsmedel för gästbrygga till förbättringar av 
campingen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 131 Dnr KS 2022/213 
 
Redovisning av Samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskott godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Uppföljning SAM 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskott godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 132 Dnr KS 2018/494 
 
Projektering Etablering kretsloppspark Hunnebyn, delrapport 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag utifrån alternativ 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och utföra inrättandet av en ny 
kretsloppspark. Under 2021 har interna utredningar gjorts samt att studiebesök har utförts på 
andra anläggningar. En tänkt utformning på Hunnebyn finns framtagen och nästa steg är att gå 
in i en mer detaljerad projektering. 

En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer. I 
stället för att slänga saker så ska vi möjliggöra för kunden att ge dessa till återbruk. Målet är att 
minska avfallet i Melleruds kommun. 

Den större ombyggnaden av ramp/byggnader kommer ske med avsatta medel 2023. I denna 
del av projektet ska bygghandlingar tas fram och utredning/införande av nytt bomsystem ska 
ske. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom RH-taxan. 
Projektet beräknas pågå från 1 december 2021 till 31 december 2023. 

Arbetsutskottet beslutade den 14 december 2021, § 419, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektering av Etablering kretsloppspark Hunnebyn och lämna en 
delredovisning i april 2022 samt slutredovisning av projektet i bokslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 419. 
• Tjänsteskrivelse/Delrapport 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag utifrån alternativ 2. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2021/639 

Fördjupad översiktsplan Sjöskogen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta vinnande konsult för tilldelning. 

2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader  
för FÖP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.  

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden 
2022-2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den 
visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många 
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att 
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad 
översiktsplan.  
Efter kommunstyrelsens (KS2021/639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad 
översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop nu genomförts och är redo för att tilldelas. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds översiktsplan, nu-2030 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-12, § 5. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta vinnande konsult för tilldelning. 
2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader  

för FÖP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.  
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden 

2022-2024. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 134 Dnr KS 2022/184 
 
Planprioritering 2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens 
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp 
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen. 

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen 
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år 

Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, § 33, att lämna ett förslag till planprioritering 
för 2022 till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, § 33. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 135    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Arbetsmiljöverkets inspektion- vad har vi gjort? Upföljning av tidigare inspektion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 136 Dnr KS 2022/126 

Svar på medborgarförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag 
i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den 
internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Marie Dahlin, Mellerud, har den 7 mars 2022, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun gör den 8 mars till allmän flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke 
kan gå till alla de olika kvinnoöden som finns i världen för att nå en jämlikare värld i sann  
FN-anda. 
Kommunfullmäktige har fastställt Regler för kommunal flaggning (den 26 september 2012,  
§ 79) efter en motion om flaggning på internationella kvinnodagen. 
Av reglerna framgår att flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och 
internationella kvinnodagen den 8 mars samt vid anställdas och politikers dödsfall ( se § 1). 
Det viktiga arbetet med jämlikhet och jämställdhet integreras på olika sätt i kommunens 
verksamheter och Melleruds kommun ska vara en kommun där lika förutsättningar gäller för 
alla invånare. Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning, 
inflytande och oberoende. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Regler för kommunal flaggning 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som 
besvarat med hänvisning till att den internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän 
flaggdag i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 137  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ordföranden deltar i Dalslands Turist AB:s studiebesök vid upplevelsecenter i Åhus  
den 20 april 2022. 

• Deltagande i Småkoms rikskonferens 27-29 april 2022 i Rättvik. 

• Daniel Jensen (KD) företräder kommunen vid bolagsstämman i Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda den 29 april 2022. 

• Politiskt samråd angående Naturbruk den 26 april 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 138    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Presidiedialog med AB Melleruds Bostäder den 13 april 2022. 

• Styrelsemöte i Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) den 12 april 2022 – 
minnesanteckningar. 

• Direktionsmöte i Dalslands miljö- och energiförbund den 14 april 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 139 Dnr KS 2022/106 
 
Presentation av förvaltningarnas förslag till budget 2023-2025  
samt förslag till investeringsplan 2023-2027 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom framtaget förslag till budget 2023-2025 samt 
förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande förändringar: 

• Resultatnivå 2,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  
Följande poster avräknas förfogandeanslaget med högst nedan belopp:  

• DVVJ 300 tkr  

• Campus Dalsland 250 tkr  

• Kanalyran 200 tkr  

• Seniorkort 350 tkr  

• Kommunakademin Väst ca 40 tkr  

 Uppräkning av övriga kostnader på 1,5 % fördelas:  

• 0,5 % till respektive nämnd  

• Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Socialnämnden 

• Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnämnden 

• El på 1,1 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnämnden (endast 2023)  
Åtgärder på totalt 9,4 mkr för att uppnå ett resultat på 2,5 % och finansiera tillfälliga anslag 
eller beslut fördelas enligt nedan:  

• Kultur- och utbildningsnämnden 1,3 mkr  

• Socialnämnden 6,2 mkr  

• Kommunstyrelsen 1,9 mkr  
Respektive nämnd ska senast den 25 maj 2022 redovisa vilka åtgärder/omdisponeringar  
som kommer göras.  

En generell besparing läggs in i budget för 2025 för att uppnå balanskravsresultat.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott  
i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras (fastigheter m.m.).  
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och med följande 
motivering: 

Finansiella direktiv, kommunen har gjort goda resultat och prognosen framåt är god, att 
fortsätta spara ser jag inte som varken bra eller med kommunens ambition att kunna vara en 
god arbetsgivare. 
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Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 74,  att överlämna finansiella direktiv till 
budgetberedningen. Ett tjänstemannaförslag till budget 2023-2025 samt förslag till 
investeringsplan 2023-2027 har tagits fram och presenteras vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 74. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom framtaget 
förslag till budget 2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande 
förändringar: 

• Resultatnivå 2,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  

Följande poster avräknas förfogande anslaget med högst:  

• DVVJ 300 tkr  

• Campus Dalsland 250 tkr  

• Kanalyran 200 tkr  

• Seniorkort 350 tkr  

• Kommunakademin Väst ca 40 tkr  
 Uppräkning av övriga kostnader på 1,5 % fördelas:  

• 0,5 % till respektive nämnd  

• Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan KUN och SN  

• Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan KS och SN  

• El på 1,1 mkr fördelas mellan KS och SN (endast 2023)  

Åtgärder på totalt 9,4 mkr för att uppnå ett resultat på 2,5 % och finansiera tillfälliga anslag 
eller beslut fördelas enligt nedan:  

• Kultur- och utbildningsnämnden 1,3 mkr  

• Socialnämnden 6,2 mkr  

• Kommunstyrelsen 1,9 mkr  

Respektive nämnd ska senast den 25 maj 2022 redovisa vilka åtgärder/omdisponeringar  
som kommer göras.  
En generell besparing läggs in i budget för 2025 för att uppnå balanskravsresultat.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott  
i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras (fastigheter m.m.).  

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom framtaget förslag till budget 
2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande förändring: 

• Resultatnivå 2 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kultur- och utbildningschefen 
Socialchefen 
HR-chefen 
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