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Tid och plats Tisdagen den 10 januari 2023, klockan 08.30 – 12.00 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad 

 
Beslutande  
Ledamöter Ludwig Mossberg, ordf. (M) 

Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Liselott Hassel  (SD) 
Olof Sand  (S) 
Pål Magnussen  (V) 
Karin Nodin  (C) 
Peter Ljungdahl (C) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Florence Jonasson (S) för Michael Melby (S) 

Rickard Eriksson (M) för Patrik Tellander (M) 
Martin Andersson (SD) för Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD)  
Ersättare Jörgen Eriksson (KIM) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 januari 2023, klockan 09.00 

 
Justerade paragrafer  § 1 - 32 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Ludwig Mossberg  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 
 
 ANSLAG/BEVIS   

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

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-10 

 
Datum då anslaget sätts upp 2023-01-11  
  
Datum då anslaget tas ned 2023-02-02  
  
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 

http://www.mellerud.se/
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Övriga närvarande 
Ersättare Ann-Sofie Fors (M) 

Paula Törnqvist (KD) 
Sture Bäckström (KIM) § 1-21, 23-32 
Ingrid Lindberg (SD) 
Kerstin Pousar Lindberg (S) § 17-32 

 
 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 Carina Holmqvist, verksamhetschef IFO  § 1 

Elisabeth Carlstein, ekonomichef  § 22 
Ulrika Granat, HR-chef  § 23-26 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 27-30 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör  § 30 
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§ 2  Kommunstyrelsens reglemente, revidering 6 
§ 3  Redovisning av delegationsbeslut 8 
§ 4  Anmälan 9 
§ 5  Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026 10 
§ 6  Val av ledamot och ersättare i miljö- och hälsorådet 2023-2026 12 
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§ 1 Dnr KS 2022/616 
       
Avgiftstaxa 2023 gällande underhåll för placerade barn och unga 
utanför det egna hemmet enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:452)  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta avgiftstaxa med en övre begränsning likställt det 
fastställda underhållsbeloppet år 2023 för placerade barn- och unga under socialnämndens 
omsorg och vård.   
 
Sammanfattning av ärendet  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är 
föräldrarna skyldiga i skälig utsträckning att bidra till kommunens kostnader enligt grunder som 
regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidraget som avser 
barnet enligt 8 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453)  

Föräldrar/vårdnadshavare har enligt 7 kap § 1 Föräldrabalk (1949:381) 
försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med 
föräldern/föräldrarna skall föräldern/föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad 
som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska 
förmåga. Skyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men kan i vissa fall gälla ända tills 
barnet fyller 21 år, men det förutsätter då att barnet studerar i grundskola eller på 
gymnasiet.  
När barn och unga är placerade utanför det egna hemmet genom socialnämndens 
ansvar har föräldrarna fortsatt försörjningsskyldighet till sina barn och ska därmed bidra 
till kommunens kostnader för vården, omsorgen. Det gäller både om placeringen är 
frivillig (enligt SoL eller LSS) eller om vården sker utan samtycke (med stöd av LVU). Det 
gäller också både vid tillfälliga och stadigvarande placeringar.   

Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med ett belopp som beräknas på 
samma sätt och är lika stort som återbetalningsbeloppet vid underhållsstöd. Beräkningen 
grundas på föräldrarnas inkomster enligt det senaste taxeringsbeslutet och på det totala 
antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för.   
Beloppet får inte överstiga det fastställda underhållsstödsbeloppet. År 2023 är följande 
underhållsbelopp fastställt. Brytpunkten vid ersättningsnivåerna, är att underhålls-
beloppet betalas ut fram till den kalendermånaden barnet fyller år.  
  
Barn 0 år – 7 år  1 673 kronor/månad   
Barn 8 år - 15 år  1 823 kronor/månad  
Barn/unga 16 år - 18 år  2 223 kronor/månad  
 
Socialnämnden beslutade den 20 december 2022, § 207, att föreslå kommunfullmäktige att 
anta avgiftstaxa för 2023 med en övre begränsning likställt det fastställda underhållsbeloppet 
för 2023 för placerade barn- och unga under socialnämndens omsorg och vård.  
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Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2022-12-20, § 207. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att anta avgiftstaxa med en övre 
begränsning likställt det fastställda underhållsbeloppet år 2023 för placerade barn- och unga 
under socialnämndens omsorg och vård.   
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 2 Dnr KS 2023/11 
 
Kommunstyrelsens reglemente, revidering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. revidera kommunstyrelsens reglemente genom att införa ett stycke under  

§ 47 Arbetsutskottet som möjliggör insynsplats i enlighet med föreliggande förslag. 

2. benämningen insynsplatser tills vidare är tillfällig.  

Sammanfattning av ärendet 
I Mellerud är den politiska organisationen bra, den präglas av dialog, transparens och 
samarbete. Men bra kan bli bättre. Vi behöver kontinuerligt arbeta för att bibehålla eller stärka 
demokratin och insynen i olika processer och beslutandeorgan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som 
ska hanteras av kommunstyrelsen. Det är viktigt att bibehålla detta forum som just ett utskott, 
men samtidigt finns ett värde i att utöka insynen. 
För att på sikt stärka demokratin och transparensen föreslås kommunfullmäktige att anta 
följande förslag: 
En insynsplats erbjuds var sida av de konstellationer som ingick i valteknisk samverkan i 
kommunfullmäktige beträffande valen till nämnder och styrelser.  
Insynsplatsen gäller de personer som är valda som ersättare i arbetsutskottet. Platsen medger 
yttranderätt, men inte besluts- eller förslagsrätt. 
Personen som deltar på sammanträden genom insynsplatsen har möjlighet att erhålla 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, men eftersom man inte tjänstgör, utgår ingen 
sammanträdesersättning (arvode). 
Det åligger de berörda partierna på var sida att enas kring vilken ersättare som närvarar vid 
vilket tillfälle och ordning för detta. 
Närvarorätten gäller inte vid myndighetsutövning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunstyrelsens reglemente 
genom att införa ett stycke under § 47 Arbetsutskottet som möjliggör insynsplats i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Olof Sand (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till partigrupperna för  
synpunkter.  

Olof Sand (S): Kommunfullmäktige beslutar att benämningen insynsplatser tills vidare är 
tillfällig.  
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Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar slutligen på Olof Sands tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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§ 3    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

A - ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A 1 Allmänna ärenden 
1.4 Yttranden § 1/2022 

A 2 Brådskande ärenden 
2.1 Brådskande ärenden § 3/2022 

B - PERSONALÄRENDEN 

B 4 Tillsvidareanställningar 
4.5 Tillsvidareanställning övrig personal § 5-6/2022 

B 11 Organisation 
11.1 Förvaltningsorganisation § 1/2022 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 
C 15 Ekonomiärenden 

15.3 Lån och placeringar § 3/2022 

15.8 Bank § 6/2022 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 10-11/2022 

H 26 Parkeringstillstånd 

26.1 Parkeringstillstånd § 4/2022 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 4  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 november 2022, § 138, att bevilja ansökan om 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två komplementbyggnader på fastigheten Snarstigen 1:7. Dnr 2022.234.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 november 2022, § 139, att avslår ansökan om 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken vad gäller grillplats och beviljar ansökan 
vad gäller brygga. Anmälan avser strandskyddsdispens för vindskydd med grillplats och 
brygga på fastigheten Ransberg 1:127. Dnr 2022.232.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 november 2022, § 140, att avslår ansökan om 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken vad gäller trädäck och beviljar ansökan 
vad gäller trappa. Anmälan avser strandskyddsdispens för trädäck och trappa på fastigheten 
Edstorp 1:9. Dnr 2022.306.226 

• Dalslands miljö- och energiförbunds sammanträdesprotokoll för 24 november 2022. 

• Finansiell rapport per 2022-11-30. Dnr KS 2022/85. 
• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 8 december 2022. 

• Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2023-2024. Dnr KS 2022/614 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 5 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden  
2023-2026 utse 

 
Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Patrik Tellander (M) 
Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 
Karin Nodin (C) Peter Ljungdahl (C) 
Michael Melby (S) Olof Sand (S) 

 
2. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

3. välja Daniel Jensen (KD) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026.  

4. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 47 ska inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.  
Bland ledamöterna ska kommunstyrelsen välja en ordförande och en 1:e vice ordförande  
samt en 2:e vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 39. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden  
2023-2026 utse 

 
Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Patrik Tellander (M) 
Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 
Karin Nodin (C) Peter Ljungdahl (C) 
Michael Melby (S) Olof Sand (S) 

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2023-01-10 11
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

3. välja Daniel Jensen (KD) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026.  

4. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att kommunstyrelsen 
bifaller dessa. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutsgång 3 

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 

Beslutsgång 4 

Ordförande frågar på förslaget om 2:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Personalenheten - löner 
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§ 6  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare miljö- och hälsorådet 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i miljö- och hälsorådet  för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljö- och hälsorådets arbetsordning ska ordförande i kommunstyrelsen  
och ordförande i respektive nämnd ingå i rådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 41. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i miljö- och hälsorådet  för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Folkhälsostrategen 
Personalenheten - löner 
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§ 7  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunala funktionshinderrådet 
2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala funktionshinderrådet för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en förtroendevald som ska vara ledamot i kommunala 
funktionshinderrådet och en ersättare för denne. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 42. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala funktionshinderrådet för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Socialnämnden 
Personalenheten - löner 
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§ 8  Dnr KS KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet 2023-
2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en förtroendevald som ska vara ledamot i kommunala 
pensionärsrådet och en ersättare för denne. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 43. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Socialnämnden 
Personalenheten - löner 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2023-01-10 15
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunens förhandlingsdelegation 
2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i kommunens förhandlingsdelegation för mandatperioden 2023-
2026 utse 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Patrik Tellander (M) 
Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 
Karin Nodin (C) Peter Ljungdahl (C) 
Michael Melby (S) Olof Sand (S) 

 
2. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunens förhandlingsdelegations ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

3. välja Daniel Jensen (KD) till kommunens förhandlingsdelegations 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026.  

4. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunens förhandlingsdelegations 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 44. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

5. till ledamöter och ersättare i kommunens förhandlingsdelegation för mandatperioden 2023-
2026 utse 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Patrik Tellander (M) 
Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 
Karin Nodin (C) Peter Ljungdahl (C) 
Michael Melby (S) Olof Sand (S) 

 
6. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunens förhandlingsdelegations ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 
7. välja Daniel Jensen (KD) till kommunens förhandlingsdelegations 1:e vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026.  

8. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunens förhandlingsdelegations 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 
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Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
HR-chefen 
Personalenheten - löner 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2023-01-10 17
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter i Polsam 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i Polsam för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ludwig Mossberg (M) 
Ulf Rexefjord (SD) 
Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 45. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i Polsam för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ludwig Mossberg (M) 
Ulf Rexefjord (SD) 
Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
HR-chefen 
Personalenheten - löner 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till AB Melleruds Bostäders 
stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till AB Melleruds Bostäders 
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 46. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till AB Melleruds Bostäders 
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten - löner 
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§ 12 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Visit Dalsland AB:s stämmor 
2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Visit Dalsland  
AB:s stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Daniel Jensen (KD) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 47. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Visit Dalsland  
AB:s stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Daniel Jensen (KD) Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Visit Dalsland AB 
Personalenheten - löner 
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§ 13 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbunds stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbunds stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbunds stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenvårdsförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 14 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenråds stämmor 2023-2026  
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenråds stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenråds stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd 
Personalenheten - löner   
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§ 15 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Dalslands Kanals 
vattenvårdsförbund stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalslands Kanals 
vattenvårdsförbund stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 50. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Dalslands Kanals 
vattenvårdsförbund stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalslands Kanals vattenvårdsförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 16 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Vänerns Vattenvårdsförbund 
stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare för Vänerns Vattenvårdsförbund 
stämmor under mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 51. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare för Vänerns Vattenvårdsförbund 
stämmor under mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Vänerns Vattenvårdsförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 17 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Kommuninvests stämmor 
2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Kommuninvests  
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 52. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Kommuninvests  
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Kommuninvest 
Personalenheten - löner 
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§ 18 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Luftvårdsförbundet Luft i Västs 
stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare för luftvårdsförbundet Luft i 
Västs stämmor under mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 53. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare för luftvårdsförbundet Luft i 
Västs stämmor under mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Lisbeth Berglöv (KD) 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Luftvårdsförbundet Luft i Väst 
Personalenheten - löner 
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§ 19 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Svinesundskommittén 
stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Svinesundskommitténs 
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Liselott Hassel (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Svinesundskommitténs 
stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Liselott Hassel (SD) 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Svinesundskommittén 
Personalenheten - löner 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2023-01-10 27
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§ 20 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Vänersamarbetet ekonomisk 
förenings stämmor 2023-2026  
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Vänersamarbetet ekonomisk 
förenings stämmor för mandatperioden 2023 – 2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Liselott Hassel (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 55. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Vänersamarbetet ekonomisk 
förenings stämmor för mandatperioden 2023 – 2026 utse: 
 

Ombud  Ombudsersättare  
Roland Björndahl (M) Liselott Hassel (SD) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Personalenheten - löner 
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§ 21 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ombud och ombudsersättare till Nätaktiebolaget Biogas 
Brålandas stämmor 2023-2026 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Nätaktiebolaget Biogas 
Brålandas stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud   Ombudsersättare  
Daniel Jensen (KD) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2022-12-21, § 56. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ombudsersättare till Nätaktiebolaget Biogas 
Brålandas stämmor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ombud   Ombudsersättare  
Daniel Jensen (KD) Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på valberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Personalenheten - löner 
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§ 22 Dnr KS 2022/531 
 
Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för verksamhetsåret 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bevilja ett bidrag på 500 tkr till Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2023. 

2. finansiering sker med 100 tkr ur kommunstyrelseförvaltningens budget och 400 tkr ur 
förfogandeanslaget.  

3. i övrigt hänvisa till kommunstyrelsens beslut den 30 november 2022, § 252, punkterna  
3 och 4. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har inkommit med en ansökan om 
kommunbidrag för 2023 på 500 tkr från respektive stiftarkommun Bengtsfors och Mellerud samt 
100 tkr från Årjängs kommun. Utbetalning önskas senast i februari månad. 
Under 2022 har DVVJ från Melleruds kommun erhållit totalt 900 tkr, dels ordinarie bidrag på 
400 tkr dels extra bidrag på 500 tkr utifrån DVVJ akuta ekonomiska läge. DVVJ upprättade en 
kontrollbalansräkning i enlighet med lagstiftning under 2022. 

DVVJ har inkommit med en resultatbudget och balansbudget för 2023–2026 innehållande 
underhållsplaner samt kassaflödes analys för 2023 Resultatbudgeten fordrar ett årligt bidrag 
från Melleruds kommun på 500 tkr. Det kan konstateras att resultaten för budgetåren är 
fortsatt låga och förutsätter en ökning av intäkterna. 
I kommunstyrelsens beslut 2022-11-30, § 252 beslutades att DVVJ ska lämna kvartalsvisa 
ekonomi- och verksamhetsrapporter. I rapporterna ska gods- respektive turismtrafiken 
särredovisas. Vidare beslutades att företrädare för stiftelserna kallas till bokslutsdialog och 
delårsdialog. Denna dialog ska genomföras tillsammans med företrädare för Bengtsfors 
kommun. 
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun beslutade 2022-12-14, § 236 om ett kommunbidrag för 
2023 på 500 tkr till DVVJ. 

I kommunstyrelsens budget finns 100 tkr i anslag till DVVJ. Under förfogandeanslaget för 2023 
finns 300 tkr ytterligare reserverat till DVVJ. Resterande 100 tkr föreslås även dessa finansieras 
ur förfogande anslaget. Bidraget bör utifrån regler om statsstöd vara riktat till turisttrafik och 
dressinuthyrning. 

Målet för DVVJ måste vara att verksamheten om möjligt kan stå på egna ben, alternativt att de 
delar som är en turistisk satsning subventioneras och att kommunerna enas om långsiktiga 
planeringsförutsättningar. 

Beslutsunderlag 

• Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) skrivelse daterad 2022-12-12. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M), Karin Nodin (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja ett bidrag på 500 tkr till Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2023. 
2. finansiering sker med 100 tkr ur kommunstyrelseförvaltningens budget och 400 tkr ur 

förfogandeanslaget.  
 
Olof Sand (S): Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg: 
 
3. i övrigt hänvisa till kommunstyrelsens beslut den 30 november 2022, § 252, punkterna 3  

och 4. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på Olof Sands tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Bengtsfors kommun 
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§ 23 Dnr KS 2022/592 
 
Svar på remiss - Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av 
laddel på arbetsplatsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har i budgetpropositionen för år 2023 inkommit med ett förslag om att tillfälligt slopa 
förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som får ladda bilen på jobbet.  

Den tillfälliga befrielsen föreslås gälla från 1 juli 2023 till 30 juni 2026. De två huvudsakliga 
anledningarna till förslaget är att dels stödja omställningen till en fordonsflotta med minskad 
miljöpåverkan, dels att minska arbetsgivarnas administrativa merarbete.  

Melleruds kommun ställer sig i huvudsak positivt till förslaget. Samtidigt finns det en viss risk för 
att fler människor väljer bort cykel och kollektivtrafik till förmån för personbilar, vilket inte ligger 
i linje med kommunens Resepolicy (KF 2021, § 118).  
Förslaget kan även komma att leda till ökade krav från medarbetare att erbjudas fri 
elbilsladdning av arbetsgivaren. Melleruds kommun saknar möjlighet att erbjuda alla anställda 
som önskar ladda sin elbil en sådan laddplats, men inom de förvaltningar eller enheter där 
sådana platser kan erbjudas, kommer särskilda kostnader för investeringar och elförbrukning att 
uppstå.  
Med anledning av detta anser Melleruds kommun att en särskild ersättning från staten bör 
utbetalas till de kommuner som erbjuder fri förmånsladdning av elbilar på arbetsplatsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Finansdepartementets promemoria Fi2022/03172 
• Förslag till yttrande 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande i enlighet med 
upprättat förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 
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§ 24 Dnr KS 2022/619 
 
Ansökan om omställningsstöd från kommunstyrelsens avgående 
ordförande  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Morgan E Andersson ekonomiskt omställningsstöd med 48 620 kronor i månaden 
under tolv månader, utan avräkning eller samordning med förvärvsinkomst.   

2. finansiering sker inom anslaget för pensioner. 
 
Protokollsanteckning 

Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD) och Ingrid Lindberg (SD) lämnar följande 
anteckning till protokollet: 
Sverigedemokraterna yrkade 2021-12-01 följande angående OPF-KL-18  
" 1. § 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt  
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.  
Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
det senaste året." 
2. § 5 - strykes i sin helhet 
3. § 6 - Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt § 4 ska 
samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. 
4. § 6 - Andra stycket strykes i sin helhet. 
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående." 
Med andra ord ville vi aldrig hamna i den situation vi befinner oss i idag, att vi tvingas betala ut 
stora pengar till förtroendevalda som redan har jobb och försörjning. Neka kan vi lagligen inte 
göra i rådande läge.  

Sammanfattning av ärendet 
Morgan E Andersson har ansökt om ekonomiskt omställningsstöd från och med 2023-01-01. 
Morgan E Andersson har varit kommunstyrelsens ordförande under perioden 2018-01-01—
2022-12-31, vilket motsvarar fyra år.   

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014 eller senare. OPF-KL 18 innehåller bestämmelser 
om omställningsstöd.   
Omställningsstöd kan lämnas till förtroendevalda som har fullgjort uppdrag hos Melleruds 
kommun på heltid eller betydande del av heltid (sammanlagt minst 40% av heltid).  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när 
en förtroendevald lämnar uppdrag. Bestämmelserna återfinns i kap 2. 4 § Pensionsavtal - 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) i Melleruds 
kommun, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2021. I 2 kap. 4 § framgår det 
bland annat att en förtroendevald som lämnar sina uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid har rätt till ekonomiskt omställningsstöd.  
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För varje år i uppdraget utges ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiska 
omställningsstöd utges under högst tre år. Omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode under det senaste året gånger tolv. Det 
ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent de första två åren och 60 procent under 
år tre. Det första årets utbetalningar av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster.   

En ansökan om omställningsstöd ska göras skriftligt till pensionsmyndigheten, som i Melleruds 
kommun är Kommunstyren för de förtroendevalda.  

Morgan E Andersson är enligt regelverket berättigad till tolv månaders ekonomiskt 
omställningsstöd då han haft ett politiskt uppdrag på minst 40 procent under fyra års tid. Hans 
genomsnittliga månadsarvode under 2022 var 57 200 kronor, 85 procent av det arvodet 
motsvarar 48 620 kronor per månad under tolv månader utan avräkning eller samordning med 
förvärvsinkomst.   

Beslutsunderlag 

• Ansökan om omställningsstöd från Morgan E Andersson. 
• Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL 18), antagen av Kommunfullmäktige den 15 dec 2021.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Morgan E Andersson ekonomiskt omställningsstöd med 48 620 kronor i månaden 
under tolv månader, utan avräkning eller samordning med förvärvsinkomst.   

2. finansiering sker inom anslaget för pensioner. 
 
Beslutsgång 

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

Morgan E Andersson 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
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§ 25 Dnr KS 2022/620 
 
Ansökan om omställningsstöd från kommunstyrelsens avgående  
2:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Michael Melby ekonomiskt omställningsstöd med 24 310 kronor i månaden under  
tolv månader, utan avräkning eller samordning med förvärvsinkomst.   

2. finansiering sker inom anslaget för pensioner. 
 
Protokollsanteckning 

Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD) och Ingrid Lindberg (SD) lämnar följande 
anteckning till protokollet: 
Sverigedemokraterna yrkade 2021-12-01 följande angående OPF-KL-18  
" 1. § 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt  
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.  
Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
det senaste året." 
2. § 5 - strykes i sin helhet 
3. § 6 - Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt § 4 ska 
samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. 
4. § 6 - Andra stycket strykes i sin helhet. 
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående." 
Med andra ord ville vi aldrig hamna i den situation vi befinner oss i idag, att vi tvingas betala ut 
stora pengar till förtroendevalda som redan har jobb och försörjning. Neka kan vi lagligen inte 
göra i rådande läge.  

Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby har ansökt om ekonomiskt omställningsstöd från och med 2023-01-01.  
Michael Melby har varit kommunstyrelsens 2:e vice ordförande under perioden 2018-01-01—
2022-12-31, vilket motsvarar fyra år.   

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014 eller senare. OPF-KL 18 innehåller bestämmelser 
om omställningsstöd.   
Omställningsstöd kan lämnas till förtroendevalda som har fullgjort uppdrag hos Melleruds 
kommun på heltid eller betydande del av heltid (sammanlagt minst 40% av heltid).  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när 
en förtroendevald lämnar uppdrag. Bestämmelserna återfinns i kap 2. Pensionsavtal - 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) i Melleruds 
kommun, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2021. Här framgår det bland annat 
att en förtroendevald som lämnar sina uppdrag efter minst ett års sammanhängande 
uppdragstid har rätt till ekonomiskt omställningsstöd.  
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För varje år i uppdraget utges ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiska 
omställningsstöd utges under högst tre år. Omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode under det senaste året gånger tolv. Det 
ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent de första två åren och 60 procent under 
år tre. Det första årets utbetalningar av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster.   

En ansökan om omställningsstöd ska göras skriftligt till pensionsmyndigheten, som i Melleruds 
kommun är Kommunstyren för de förtroendevalda.  

Michael Melby är enligt regelverket berättigad till tolv månaders ekonomiskt omställningsstöd då 
han haft ett politiskt uppdrag på minst 40 procent under fyra års tid. Hans genomsnittliga 
månadsarvode under 2022 var 28 600 kronor, 85 procent av det arvodet motsvarar 24 310  
kronor per månad under tolv månader utan avräkning eller samordning med förvärvsinkomst.   

Beslutsunderlag 

• Ansökan om omställningsstöd från Michael Melby. 
• Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL 18), antagen av Kommunfullmäktige den 15 dec 2021.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bevilja Michael Melby ekonomiskt omställningsstöd med 24 310 kronor i månaden under  

tolv månader, utan avräkning eller samordning med förvärvsinkomst.   
2. finansiering sker inom anslaget för pensioner. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Michael Melby 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
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§ 26  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Medarbetarenkäten har genomförts och en redovisning kommer att ske vid kommun-
styrelsens sammanträde i februari. 

• Jörgen Eriksson (KIM) frågar om distansarbete efter pandemin. HR-chefen informerar om  
att arbete pågår att ta fram ett regelverk för distansarbete. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 27 Dnr KS 2018/151 
 
Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta bort meningen Från total väglängd frånräknas 100 meter som 
ej är bidragsberättigade i förslag till Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar 
inom Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 mars 2018 gavs uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag till 
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun.  
I förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar har texten omarbetats 
efter rådande arbetssätt. I nu gällande reglemente från 1996 finns möjlighet att ansöka om 
byggnads- och särskilt driftbidrag samt bidrag till vägbeläggning. Dessa punkter har tagits bort 
då medel ej anslagits enligt övriga villkor G 2. 

Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10% av den statliga 
vägmyndighet beräknade underhållskostnader för barmarks- och vinterunderhåll avseende 
föregående kalenderår. 

Kommunal driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag är förändrat till 1,50 kr/ meter väg. 
Bidraget är uppräknat enligt KPI. 1,00 kr / meter väg oktober 1996 motsvarar 1,50kr/ meter 
väg oktober 2022.  
Sett till de senaste årens ansökningar ryms höjningen av bidraget utan statsbidrag i befintlig 
budget. Om antalet ansökningar ökar till tidigare nivåer kan större anslag i budgeten behövas. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds 
kommun. 

• Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-12-13, § 338. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Jörgen Eriksson (KIM) och Peter Ljungdahl (C): Kommunstyrelsen beslutar att ta bort meningen 
Från total väglängd frånräknas 100 meter som ej är bidragsberättigade i förslag till Reglemente 
för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun.  
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Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på Jörgen Eriksson m.fl. ändringsförslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 28 Dnr KS 2022/574 
 
Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns 
tjänstefordon och maskiner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner enligt föreliggande förslag. 

2. upphäva Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon så  
att de efterföljs. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Ett för oss maximalt 
utnyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon skall uppnås. Policyn innefattar alla 
kommunens leasade eller ägda fordon.  

Melleruds kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att de 
styrs av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy. 

Ansvarig för denna policy är kommunstyrelsen och operativt ansvarig är respektive enhetschef. 

Policyn/bestämmelserna innehåller regler för användande av och kostnadsansvar för 
tjänstefordon och maskiner samt anvisningar för användande av tjänstefordon. 

Beslutsunderlag 

• Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner 
antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31. 

• Förslag till reviderad Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon 
och maskiner. 

• Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-12-13, § 337. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner enligt föreliggande förslag. 

2. upphäva Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 29 Dnr KS 2021/613 
 
Svar på medborgarförslag om gatljus på gång- och cykelvägen mellan 
Oxgatan och Travgatan i Mellerud  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnads-
förvaltningen placerar ut två lyktstolpar på gång- och cykelvägen mellan Oxgatan och 
Travgatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Britt och Jan-Olof Larsson Mellerud, har den 3 november december 2021 lämnat in ett 
medborgarförslag om att Melleruds kommun sätter upp riktiga gatljus på gång- och cykelvägen 
mellan Oxgatan och Travgatan i stället för de nuvarande pollarna som belyser gång- och 
cykelbanan då pollarna lyser svagt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagstagarna och ser ett behov av att byta 
ut pollarna eftersom de lyser svagt i området som medborgarförslaget avser.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför att placera ut två lyktstolpar på gång- och 
cykelvägen mellan Oxgatan och Travgatan. I samband med arbetet kommer samhälls-
byggnadsförvaltningen även att byta ut pollarna på gång- och cykelvägen som går mellan 
Torpgatan och Havregatan eftersom motsvarande behov har identifierats även där.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget 
genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar på gång- och cykelvägen 
mellan Oxgatan och Travgatan. 
Olof Sand (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
statistik över hur många medborgarförslag som bifallits respektive avslagits. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på Olof Sands tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
detta. 

 
Beslutet skickas till  

Inga-Britt och Jan-Olof Larsson 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Gata/park 
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§ 30 Dnr KS 2022/615 
 
Planprioritering 2023  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 2023. 
 
Protokollsanteckning 
Daniel Jensen (KD) och Paula Törnqvist (KD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Vi kristdemokrater ställer oss bakom förslaget till planprioriteringar för 2023 i alla delar utom  
i de delar i punkt 3 och 4 som berör exploatering av jordbruksmark. Jordbruksmark med mer  
än 100-åriga odlingstraditioner riskerar härmed att elimineras för all framtid för bostads-
bebyggelse trots att  annan sekundär mark finns som alternativ. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Byggnadsnämndens reglemente är fysisk planering ett utav nämndens ansvars-områden, 
undantagen översiktsplanering. Som ett led i att tydligare kommunicera internt och externt 
kring vilka planarbeten  

Byggnadsnämnden avser arbeta med tas sedan 2020 en planprioritering fram för varje år. 
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens 
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år.  

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som Byggnadsnämnden anser 
lämpliga att ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Då kostnaden för 
detaljplanering budgeteras hos kommunstyrelsen tas planprioriteringen upp årligen eller vid 
behov, för fastställande av kommunstyrelsen.  

Byggnadsnämnden beslutade den 14 december 2022, § 148, att föreslå kommunstyrelsen att 
anta föreliggande förslag på planprioritering för 2023.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till Planprioritering för 2023 med bilaga. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-12-14, § 148. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
planprioritering för 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 31  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Olof Sand (S) framför önskemål om att förlägga kommunstyrelsens sammanträden till 
Tingssalen bl.a. ut smittsäkerhetsperspektiv. Fram till sommaren är Tingssalen redan bokade 
av andra på de onsdagar då kommunstyrelsen sammanträder.   

• Jörgen Eriksson (KIM) efterfrågar planen för utlämnande av nya datorer m.m.  

• Karin Nodin (C) lyfter frågan om möjligheten att få passerkort till kommunkontoret för 
samtliga i kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 32    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) lämnar en rapport från uppdraget som 
adjungerade i styrelsen för Skålleruds fiberförening och från mötet den 15 december 2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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