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Närvarolista 
 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 
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Ulf Rexefjord SD § 149-194   

Ludwig Mossberg M § 149-194   

Morgan E Andersson C § 149-194   

Marianne Sand Wallin S § 149-194   
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Patrik Tellander M § 149-194   

Karin Nodin C § 149-194   

Thomas Hagman S § 149-194   

Daniel Jensen KD § 149-194   

Jörgen Eriksson KIM § 149-194   

Martin Andersson SD § 149-194   

Ann-Sofie Fors M § 149-194   

Florence Jonasson S § 149-194   

Pål Magnussen V Nej ------  

Anna Sanengen C § 149-194   

Daniel Svensson SD § 149-194   

Eva Pärsson M Nej Henrik Nilsson § 149-194 

Lars Nilsson S § 149-194   

Ingrid Lindberg SD § 149-194   

Peter Ljungdahl C § 149-194   

Roland Björndahl M § 149-194   

Dalia Al-Mansour S Nej Kerstin Pousar Lindberg § 149-194 

Conny Eriksson SD § 149-194   

Lisbeth Berglöv KD § 149-194   
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Rickard Eriksson M § 149-194   

Maja Holmgren C § 149-194   

Anita Augustsson KIM § 149-194   

Eva Ericsson SD § 149-194   

Sara Kanyinda S § 149-194   
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27 

§ 163  Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund 2023-2026 28 
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§ 149 Dnr KS 2022/563 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-01-01-- 2022-08-31. 
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är en avvikelse mot budget 
på +810 tkr för perioden. Budgetavvikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader 
orsakat av vakanser.  
Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en avvikelse mot budget 
på + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri gränsregion inkluderat med 
776 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2022-08-31  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, § 112 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 326. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30, § 251. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 150 Dnr KS 2022/569 
 
Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende ”Utöka bemanningen av sjuksköterskor  

på särskilda boenden” med 750 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statsbidraget för att "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag 
som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Bidraget utbetalades i 
juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för 
hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett 
generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och 
2023.  
För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden föreslås nu 
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras 
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Bidraget ingår 
inte i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 325. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30, § 249. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende ”Utöka bemanningen av sjuksköterskor  

på särskilda boenden” med 750 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomichefen 
Ekonom socialförvaltningen 
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§ 151 Dnr KS 2022/540 
 
Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018, 

§ 93. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och riktlinjer 
för upphandling och direktupphandling.  
Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs 
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har 
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.  
Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund, 
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i 
framtagandet av denna policy.  
Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som ger en mer 
utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation och ansvar för 
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
• Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 § 93. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 320. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30, § 243. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018, 

§ 93. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Upphandlarna 
KFS 
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§ 152 Dnr KS 2022/503 
 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i 

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i 
protokollet. 

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,  
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 

 
För ledamot tillhörande nedanstående 
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) V - C - M - KD - KIM 

Centerpartiet (C) S - V - KD - KIM - M - SD 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M - KD - SD - C - S - V 

Kristdemokraterna (KD) M - KIM - SD - C - S - V 

Moderaterna (M) KD - KIM - SD - C - S - V 

Sverigedemokraterna (SD) M - KIM - KD - V - C - S 

Vänsterpartiet (V) S - C 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för i vilken ordning ersättare i styrelse 
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026. 
Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med ”luckor”.  
För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande partier. 
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och 
därefter i storleksordning (antal mandat partiet har i fullmäktige). 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 331. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30, § 253. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
3. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i 

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i 
protokollet. 
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4. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,  
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 

 
För ledamot tillhörande nedanstående 
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) V - C - M - KD - KIM 

Centerpartiet (C) S - V - KD - KIM - M - SD 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M - KD - SD - C - S - V 

Kristdemokraterna (KD) M - KIM - SD - C - S - V 

Moderaterna (M) KD - KIM - SD - C - S - V 

Sverigedemokraterna (SD) M - KIM - KD - V - C - S 

Vänsterpartiet (V) S - C 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Partiernas gruppledare 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
AB Melleruds Bostäder 
KFS 
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§ 153 Dnr KS 2022/593   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot och sammankallande i 
arvodesberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Roland Björndahl (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot 
och sammankallande i arvodesberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roland Björndahl (M) har den 2 december 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
sammankallande i arvodesberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
• Roland Björndahls avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Roland Björndahl (M) 
befrias från sitt uppdrag som ledamot och sammankallande i arvodesberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Roland Björndahl 
Personalenheten löner 
Troman 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-12-14 11 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2022/593 
   
Kompletteringsval av ny ledamot och ny sammankallande i 
arvodesberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harald Ericson (M) till ny ledamot och ny sammankallande 
i arvodesberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Roland Björndahl (M) den 2 december 2022 avsagt sig uppdraget som 
ledamot och sammankallande i arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en 
efterträdare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harald Ericson (M) till ny ledamot och ny sammankallande 
i arvodesberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Harald Ericson 
Personalenheten löner 
Troman 
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§ 155 Dnr KS 2022/497 
 
Val av kommunens revisorer 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till kommunens revisorer för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

2. välja Katarina Norgren (S) till revisionens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Johan Lorentzon (M) till revisionens vice ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer ska enligt reglementet bestå av fem revisorer. Bland revisorerna ska 
kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till kommunens revisorer för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

 
2. välja Katarina Norgren (S) till revisionens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Eva Larsson (S) till revisionens vice ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Personalenheten - löner 
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§ 156 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ann-Sofie Fors (M) 
Patrik Tellander (M) Rickard Eriksson (M) 
Daniel Jensen (KD) Paula Törnqvist (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Martin Andersson (SD) 
Liselott Hassel (SD) Ingrid Lindberg (SD) 
Michael Melby (S) Florence Jonasson (S) 
Olof Sand (S) Kerstin Pousar Lindberg (S) 
Pål Magnussen (V) Dalia Al-Mansour (S) 
Karin Nodin (C) Thomas Hagman (S) 
Peter Ljungdahl (C) Elisabet Niklasson (C) 

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

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

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

2023-2026. 
 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Florence 
Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Kerstin Pousar Lindberg (S), Anders Andersson (S) 
och Sara Kanyinda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Under mandatperioden 2018-2022 har majoriteten haft posten som Ordförande och 1:e vice 
ordförande och posten som 2:e vice ordförande har tillfallit det största oppositionspartiet, 
vilket är praxis för hur en demokratiskt riktig opposition ska ges möjlighet att verka inom 
Melleruds kommuns politiska organisation. 

Inför mandatperioden 2022-2026 har 4 partier Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunpartiet 
och Sverigedemokraterna under veckan presenterat sig i Melleruds Nyheter som ”Här kommer 
det nya styret”. 

Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet nominerar 
gemensamt Thomas Hagman (S) som 2 vice ordförande till kommunfullmäktiges presidium  
för 2022 - 2026.  
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Den gemensamma nomineringen bygger på att Socialdemokraterna med sina 8 mandat i 
kommunfullmäktige är det största partiet som inte ingår i en tänkt styrande majoritet i 
kommunen.  
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet noterar med stor förvåning att den tänkta 
styrande majoriteten genom sina totalt 17 mandat i kommunfullmäktige röstar för att 
Sverigedemokraterna får posten som 2e vice ordförande och samtidigt påstås ingå både i den 
styrande majoritetens 17 mandat och tar oppositionens rättmätiga plats, går knappast att 
beskrivas i ord.  
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners anvisningar för olika typer av val och politisk 
representation framgår det tydligt att; ”Utseendet av presidier bygger i sin tur på en 
hävdvunnen tyst politisk överenskommelse om att även oppositionen ska få en få en plats i 
presidiet. Teoretiskt skulle dock majoriteten kunna tillskansa sig samtliga platser i ett 
presidium”. 

Majoriteten genomför beslutet med anmärkningsvärda kommentarer ifrån talarstolen; ”Detta är 
demokrati för då beslutar man som man vill”, ifrån Sverigedemokraternas gruppledare. 

”Vi i majoriteten hade erbjudit Er i oppositionen en plats i presidiet som ni inte ville ha så..”,  
är ord ifrån Kristdemokraternas gruppledare, som ytterligare bara förstärker det faktum att den 
nya majoriteten anser att det är de som ska besluta om hur oppositionen ska organiseras.  
Att erbjuda oppositionen en post som 1:e vice ordförande, med uppgift att stötta och avlasta 
majoritetens ordförande faller på sin egen orimlighet – det är ett uppdrag för majoriteten 
Ett för kommunsverige helt unikt val och agerande som såvitt vi vet saknar motstycke och  
är ett tydligt brott mot kommunallagens intentioner och svensk grundlags idé om politisk 
representation i en demokrati. Tankarna går till länder en bra bit ifrån våra egna landgränser, 
för att finna liknande beslut. 
Bedrövligt och helt oansvarigt för en väl fungerande politisk demokrati i Melleruds kommun 
under den kommande mandatperioden. Borta är traditionen att den politiska ledningen skall 
representera hela Mellerud och alla väljare, de 17 mandaten ska styra allt och övriga 14 mandat 
ska villigt acceptera. Detta är inte en ordning som kommer att accepteras av Social-
demokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.  
Väljarna har knappast önskat att deras röst skulle användas för att tysta  demokratin och 
oppositionens röst i Melleruds politiska organisation som Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Vänsterpartiet genom sina väljare och 14 utsedda ledamöter i kommunfullmäktige och all hävd 
och praxis har rätt till, något som känns närmast chockerande för vår kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet bestå av elva ledamöter och elva ersättare.  
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande  
samt en 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 3. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden  

2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Ann-Sofie Fors (M) 
Patrik Tellander (M) Rickard Eriksson (M) 
Daniel Jensen (KD) Paula Törnqvist (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Ulf Rexefjord (SD) Martin Andersson (SD) 
Liselott Hassel (SD) Ingrid Lindberg (SD) 
Michael Melby (S) Florence Jonasson (S) 
Olof Sand (S) Kerstin Pousar Lindberg (S) 
Pål Magnussen (V) Dalia Al-Mansour (S) 
Karin Nodin (C) Thomas Hagman (S) 
Peter Ljungdahl (C) Elisabet Niklasson (C) 

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

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

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

2023-2026. 
Morgan E Andersson (C), Marianne Sand Wallin (S) och Lars Nilsson (S) föreslår  
Michael Melby (S) till kommunstyrelsens 2:e ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige 
bifaller dessa. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Beslutsgång 4 
Ordförande ställer förslagen om 2:e vice ordförande mot varandra finner att kommunfull-
mäktige bifaller valberedningens förslag. 
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Omröstning begärs  
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet gäller personval. 
Ledamöterna Morgan E Andersson (C) och Patrik Tellander (M) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
Kommunfullmäktige ajourneras i fem minuter klockan 17.35 – 17.40. 
De röstande avger efter upprop i bokstavsordning sina valsedlar i en valurna. En i presidiet 
prickar av de röstande vid urnan. 

Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. 
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 
Med 17 röster på Ulf Rexefjord (SD) och 13 röster på Michael Melby (S) beslutar kommun-
fullmäktige att välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2022-2026. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Personalenheten - löner 
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§ 157 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden  

2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Henrik Nilsson (M) Katarina Kvantenå (M) 
Zoran Firis (KD) William Törnqvist (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM Helle Manvik (KIM) 
Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD) 
Kent Bohlin (S) Bo-Erik Larsson (S) 
Annika Briving (S) Anwar Rasul (S) 
Maria Pettersson-Lans (C) Lars-Olof Andersson (C) 

 
2. välja Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens ordförande för mandatperioden 2023-

2026. 
3. välja Henrik Nilsson (M) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden 

2023-2026. 
4. välja Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-

2026 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare.  
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande  
samt en 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 4. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden  

2023-2026 utse 
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Ledamöter  Ersättare  
Henrik Nilsson (M) Katarina Kvantenå (M) 
Zoran Firis (KD) William Törnqvist (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM Helle Manvik (KIM) 
Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD) 
Kent Bohlin (S) Bo-Erik Larsson (S) 
Annika Briving (S) Anwar Rasul (S) 
Maria Pettersson-Lans (C) Lars-Olof Andersson (C) 

 
2. välja Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens ordförande för mandatperioden  

2023-2026. 
3. välja Henrik Nilsson (M) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden 

2023-2026. 
4. välja Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden  

2023-2026 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Plan- och byggenheten 
Personalenheten - löner 
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§ 158 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandat-perioden  

2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Harald Ericson (M) Ann-Christin Larsson (M) 
Paula Törnqvist (KD) Frode Magnussen (KD) 
Christer Andersson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Ingrid Lindberg (SD) Liselott Hassel (SD) 
Lars Nilsson (S) Ann-Sofie Hermansson (S) 
Dalia Al-Mansour (S) Christine Andersson (S) 
Anna Sanengen (C) Karolina Walentynowicz (C) 

2. välja Harald Ericson (M) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för mandatperioden 
2023-2026. 

3. välja Paula Törnqvist (KD) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

4. välja Lars Nilsson (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju 
ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice 
ordförande samt en 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandat-perioden  

2023-2026 utse 
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Ledamöter  Ersättare  
Harald Ericson (M) Ann-Christin Larsson (M) 
Paula Törnqvist (KD) Frode Magnussen (KD) 
Christer Andersson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Ingrid Lindberg (SD) Liselott Hassel (SD) 
Lars Nilsson (S) Ann-Sofie Hermansson (S) 
Dalia Al-Mansour (S) Christine Andersson (S) 
Anna Sanengen (C) Karolina Walentynowicz (C) 

2. välja Harald Ericson (M) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för mandatperioden 
2023-2026. 

3. välja Paula Törnqvist (KD) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

4. välja Lars Nilsson (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Personalenheten - löner 
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§ 159 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ann-Sofie Fors (M) Rickard Eriksson (M) 
Daniel Jensen (KD) Simone van der Wal (KD) 
Anita Augustsson (KIM) Zaida Guldbrandsson (KIM) 
Liselott Hassel (SD) Daniel Svensson (SD) 
Maja Holmgren (C) Cina Walterlin (C) 
Marianne Sand Wallin (S) Florence Jonasson (S) 
Kerstin Pousar Lindberg (S) Sara Kanyinda (S) 

 
2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Ann-Sofie Fors (M) till socialnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden  

2023-2026. 
4. välja Marianne Sand Wallin (S) till socialnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 

2023-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Bland 
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande  
samt en 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 6. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ann-Sofie Fors (M) Rickard Eriksson (M) 
Daniel Jensen (KD) Simone van der Wal (KD) 
Anita Augustsson (KIM) Zaida Guldbrandsson (KIM) 
Liselott Hassel (SD) Daniel Svensson (SD) 
Maja Holmgren (C) Cina Walterlin (C) 
Marianne Sand Wallin (S) Florence Jonasson (S) 
Kerstin Pousar Lindberg (S) Sara Kanyinda (S) 
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2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Ann-Sofie Fors (M) till socialnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden  

2023-2026. 
4. välja Marianne Sand Wallin (S) till socialnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 

2023-2026. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Socialförvaltningen 
Personalenheten - löner 
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§ 160 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Harald Ericson (M) Monica Björndahl (M) 
Zoran Firis (KD) Gunnar Landegren (KIM) 
Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD) 
Lennart Karlsson (C) Claes-Börje Olsson (C) 
Reine Dahlman (S) Reino Jarlmo (S) 

 
2. välja Harald Ericson (M) till valnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Zoran Firis (KD) till valnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
4. välja Reine Dahlman (S) till valnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-

2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska enligt reglementet bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland 
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande  
samt en 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 7. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Harald Ericson (M) Monica Björndahl (M) 
Zoran Firis (KD) Gunnar Landegren (KIM) 
Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD) 
Lennart Karlsson (C) Claes-Börje Olsson (C) 
Reine Dahlman (S) Reino Jarlmo (S) 

 
2. välja Harald Ericson (M) till valnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
3. välja Zoran Firis (KD) till valnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden 2023-2026. 
4. välja Reine Dahlman (S) till valnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-

2026. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Personalenheten - löner 
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§ 161 Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder 
från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 
2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023 

t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 nominera följande: 
 

Ledamöter  Suppleanter  
Eva Pärsson (M) Daniel Berglöv (M) 
Lisbeth Berglöv (KD) Christer Andersson (KIM) 
Martin Andersson (SD) Eva Ericson (SD) 
Thomas Hagman (S) Lars Nilsson (S) 
Robert Svensson (C) Martin Larsson (C) 

 
2. nominera Eva Pässon (M) till bolagets ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. 

ordinarie bolagsstämma 2027. 
3. nominera Lisbeth Berglöv (KD) till bolagets 1:e vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 

2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027. 
4. nominera Martin Andersson (SD) till bolagets 2:e vice ordförande från ordinarie 

bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Florence 
Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Kerstin Pousar Lindberg (S), Anders Andersson (S) 
och Sara Kanyinda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
AB Melleruds Bostäders styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och med lika många 
suppleanter.  
Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från ordinarie 
årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma eller intill dess extra årsstämma för val  
av styrelse hållits i januari månad året efter valåret.   
Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 8. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023 

t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 nominera följande: 
 

Ledamöter  Suppleanter  
Eva Pärsson (M) Daniel Berglöv (M) 
Lisbeth Berglöv (KD) Christer Andersson (KIM) 
Martin Andersson (SD) Eva Ericson (SD) 
Thomas Hagman (S) Lars Nilsson (S) 
Robert Svensson (C) Martin Larsson (C) 

 
2. nominera Eva Pässon (M) till bolagets ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. 

ordinarie bolagsstämma 2027. 
3. nominera Lisbeth Berglöv (KD) till bolagets 1:e vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 

2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027. 
4. nominera Martin Andersson (SD) till bolagets 2:e vice ordförande från ordinarie 

bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027. 
Michael Melby (S) föreslår Robert Svensson (C) till AB Melleruds Bostäders 2:e ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige 
bifaller dessa. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Beslutsgång 4 
Ordförande ställer förslagen om 2:e vice ordförande mot varandra finner att kommunfull-
mäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten - löner 
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§ 162 Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 nominera följande: 
  

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

 
Sammanfattning av ärendet 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 9. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 nominera följande: 
  

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten – löner 
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§ 163 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och 
energiförbund för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Daniel Jensen (KD) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Florence 
Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Kerstin Pousar Lindberg (S), Anders Andersson (S) 
och Sara Kanyinda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Daniel Jensen (KD) lämnar följande anteckning till protokollet: 
Från valberedningens protokoll § 10 2022-11-30 ser det ut som om undertecknad föreslog både 
ordinarie och ersättare i Dalslands miljö och energiförbund. Detta är inte korrekt då jag endast 
föreslog ordinarie ledamot (Ulf Rexefjord (Sd)). Ersättarplatsen lämnades öppen för att ge  
(S-C-V) möjligheten att nominera någon. Senare konstaterades att de inte ville ha 
ersättarplatsen då nominerades den nu valda Liselotte Hassel (Sd). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund ska bestå av åtta ledamöter och 
åtta ersättare.  
Melleruds kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och 
energiförbund för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Ludwig Mossberg (M) Daniel Jensen (KD) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

Marianne Sand Wallin (S) föreslår Michael Melby (S) som ledamot med Olof Sand (S) som 
ersättare. 
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Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på valberedningens förslag om Ludwig Mossberg (M) som ledamot med 
Daniel Jensen (KD) som ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer valberedningens förslag om Ulf Rexefjord (SD) som ledamot med Liselott 
Hassel (SD) som ersättare mot varandra finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Personalenheten – löner 
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§ 164 Dnr KS 2022/497 
 
Val av revisor i Dalslands miljö- och energiförbund 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund  
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse: 
 

Katarina Norgren (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunernas kommunalförbund ska ha fem revisorer som utses av kommun-
fullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund  
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse: 
 

Katarina Norgren (S) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 165 Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och 
energinämnd från 1 mars 2023 t.o.m. 28 februari 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd 
för mandatperioden från 1 mars 2023 t.o.m. 28 februari 2027 nominera följande ledamöter och 
ersättare: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Daniel Svensson (SD) 
Karin Andersson (S) Lars Johansson (C) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljönämnd ska enligt reglementet bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. 
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera två ledamöter och två ersättare till nämnden.  
Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och med 1 
mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 12. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd 
för mandatperioden från 1 mars 2023 t.o.m. 28 februari 2027 nominera följande ledamöter och 
ersättare: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Daniel Svensson (SD) 
Karin Andersson (S) Lars Johansson (C) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands miljö- och energinämnd 
Personalenheten - löner 
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§ 166 Dnr KS 2022/497 
 
Val av  ledamot i Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledomot Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning  
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse: 
 

Ludwig Mossberg (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje medlemskommun ska utse en ledamot att ingå i en valberedning för att föreslå ledamöter 
och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna nomineringar.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledomot Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning  
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse: 
 

Ludwig Mossberg (M) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 167  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund (NÄRF) 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Roland Björndahl (M) John-Olov Fridh (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska enligt förbundsordningen 
bestå av sex ledamöter och sex ersättare varav Melleruds kommunfullmäktige ska utse en 
ledamot och en ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 14. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Roland Björndahl (M) John-Olov Fridh (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
NÄRF 
Personalenheten - löner 
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§ 168  Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för 
mandatperioden 2023-2026 nominera: 
 

Eva Larsson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ska enligt förbundsordningen utse  
fyra revisorer – en från vardera förbundsmedlem.  
Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Trollhättans kommunfullmäktige  
på förslag av respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för 
mandatperioden 2023-2026 nominera: 
 

Eva Larsson (S) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
NÄRF 
Personalenheten - löner 
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§ 169  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

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

 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Florence 
Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Kerstin Pousar Lindberg (S), Anders Andersson (S) 
och Sara Kanyinda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund består av sjutton ledamöter med sjutton ersättare. 
Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och 
två ersättare. De övriga medlems-kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 16. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

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

Marianne Sand Wallin (S) föreslår Michael Melby (S) som ersättare. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på valberedningens förslag om Ludwig Mossberg (M) som ledamot och  
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer valberedningens förslag om Ulf Rexefjord (SD) som ersättare mot  
Marianne Sand Wallins förslag om Michael Melby (S) som ersättare mot varandra finner att 
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Fyrbodals kommunalförbund 
Personalenheten - löner 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-12-14 36 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 170  Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av revisor i Fyrbodals Kommunalförbund 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 
2023-2026 nominera: 
 

Claes-Börje Olsson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser 
revisorer och medlemskommunerna får nominera in förslag. Vänersborgs kommun ska vara 
sammankallande tillika ordförande.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 
2023-2026 nominera: 
 

Claes-Börje Olsson (C) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Fyrbodals kommunalförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 171  Dnr KS 2022/497 
 

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från ordinarie 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från  
ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 
utse följande: 
 

Ledamot  Ersättare  
Eva Pärsson (M) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Kanal AB ska enligt bolagsordningen bestå av tio ledamöter och tio ersättare. 
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från  
ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 
utse följande: 
 

Ledamot  Ersättare  
Eva Pärsson (M) Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands Kanal AB 
Personalenheten - löner 
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§ 172  Dnr KS 2022/497 
 

Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas 
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas 
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027 utse 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun ska utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Nätaktiebolaget 
Biogas Brålanda för perioden från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas 
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027 utse 
 

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

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Personalenheten - löner 
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§ 173  Dnr KS 2022/497 
 

Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie årssammanträde 
2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie 
årssammanträde 2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027 utse 
 

Eva Pärsson (M) 
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) 
Siv Olsson (C) 
Reine Dahlman (S) 
Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Sparbank ska enligt reglementet bestå av 32 huvudmän. Melleruds 
kommunfullmäktige ska utse fem av dessa huvudmän till styrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie 
årssammanträde 2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027 utse 
 

Eva Pärsson (M) 
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) 
Siv Olsson (C) 
Reine Dahlman (S) 
Michael Melby (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands Sparbank 
Personalenheten - löner 
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§ 174  Dnr KS 2022/497 
 
Val av ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Daniel Jensen (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska förbundet ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en 
ersättare, förutom kommunerna som utser åtta ersättare - en från varje kommun som inte är 
ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.  
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer överens sinsemellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Daniel Jensen (KD) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Samordningsförbundet Väst 
Personalenheten - löner 
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§ 175 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Lisbeth Berglöv (KD) Daniel Berglöv (M) 
Sture Bäckström (KIM) Eva Ericson (SD) 
Lars Johansson (C) John-Olov Fridh (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska bestå av nio ledamöter  
och nio ersättare från Bengtsfors, Melleruds och Årjängs kommuner.  
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Lisbeth Berglöv (KD) Daniel Berglöv (M) 
Sture Bäckström (KIM) Eva Ericson (SD) 
Lars Johansson (C) John-Olov Fridh (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
DVVJ 
Personalenheten - löner 
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§ 176 Dnr KS 2022/497 
 
Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Revisor  Revisorsersättare  
Katarina Norgren (S) Eva Larsson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska utse en revisor och en ersättare från 
vardera medlemskommun.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Revisor  Revisorsersättare  
Katarina Norgren (S) Eva Larsson (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
DVVJ 
Personalenheten - löner 
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§ 177 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Pål Magnussen (V) 
Paula Törnqvist (KD) 
Anette Gustafsson (KIM) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter till styrelsen för stiftelsen Dalslands 
Konstmuseum.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Pål Magnussen (V) 
Paula Törnqvist (KD) 
Anette Gustafsson (KIM) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Dalslands Konstmuseum 
Personalenheten - löner 
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§ 178 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Teofil Carlsson (KD) Tage Norgren (KIM) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för  
föreningen Grinstadvatten.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Teofil Carlsson (KD) Tage Norgren (KIM) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Föreningen Grinstadvatten 
Personalenheten - löner 
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§ 179 Dnr KS 2022/497 
 
Val av revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
 
Revisor  Revisorsersättare  
Johan Lorentzon (M) Eva Larsson  (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare  
för föreningen Grinstadvatten.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 26. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten 
 för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 
Revisor  Revisorsersättare  
Johan Lorentzon (M) Eva Larsson  (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Föreningen Grinstadvatten 
Personalenheten - löner 
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§ 180 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i Mellerud  
för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Britt-Marie Magnusson (KD) Christine Andersson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Föreningsarkivet i Mellerud.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i Mellerud  
för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Britt-Marie Magnusson (KD) Christine Andersson (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Föreningsarkivet 
Personalenheten - löner 
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§ 181 Dnr KS 2022/497 
 
Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud  
för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Revisor  Revisorsersättare  
Johan Lorentzon (M) Claes-Börje Olsson (C) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare  
för Föreningsarkivet i Mellerud.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud  
för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Revisor  Revisorsersättare  
Johan Lorentzon (M) Claes-Börje Olsson (C) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Föreningsarkivet 
Personalenheten - löner 
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§ 182 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
vattenvårdsförbund 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
vattenvårdsförbund 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Christine Andersson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 29. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
vattenvårdsförbund 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Christine Andersson (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Länsstyrelsen/ Dalbergsåns-Holmsåns vattenvårdsförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 183 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd  
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
vattenråd 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Helle Manvik (KIM) Karin Andersson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
vattenråd 2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Helle Manvik (KIM) Karin Andersson (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Länsstyrelsen/ Dalbergsåns-Holmsåns vattenråd 
Personalenheten - löner 
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§ 184 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenvårdsförbund 
2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands 
Kanals Vattenvårdsförbund.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenvårdsförbund 
2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Länsstyrelsen/Dalslands kanals vattenvårdsförbund 
Personalenheten - löner 
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§ 185 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals vattenråd 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenråd  
2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands 
Kanals Vattenråd.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 32. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenråd  
2023-2026 utse: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Länsstyrelsen/Dalslands kanals vattenråd 
Personalenheten - löner 
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§ 186 Dnr KS 2022/497 
 
Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommittén 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Svinesundskommittén 2023-2026 
utses: 
 

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

 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Florence 
Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Kerstin Pousar Lindberg (S), Anders Andersson (S) 
och Sara Kanyinda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun är medlem i Svinesundskommittén och ska utse en ledamot och en ersättare 
till styrelsen för kommittén. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 33. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Svinesundskommittén 2023-2026 
utses: 
 

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

Marianne Sand Wallin (S) föreslår Michael Melby (S) som ersättare. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på valberedningens förslag om Ludwig Mossberg (M) som ledamot och  
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer valberedningens förslag om Ulf Rexefjord (SD) som ersättare mot  
Marianne Sand Wallins förslag om Michael Melby (S) som ersättare mot varandra finner att 
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Svinesundskommittén 
Personalenheten - löner 
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§ 187 Dnr KS 2022/497 
 
Nominering av ersättare/representant i styrelsen för Väner-
samarbetet ekonomisk förening från ordinarie föreningsstämma  
2023 t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2027 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i styrelsen för Vänersamarbetet 
2023-2026 nominera  
 

Peter Ljungdahl (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun är ingår i Vänersamarbetet ekonomisk förening och ska nominera en 
ersättare/representant till styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 34. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i styrelsen för Vänersamarbetet 
2023-2026 nominera  
 

Peter Ljungdahl (C) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Vänersamarbetet 
Personalenheten - löner 
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§ 188 Dnr KS 2022/497 
 
Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio  
basbelopp) 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio 
basbelopp) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder  
(över tio basbelopp).   

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 35. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio 
basbelopp) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Katarina Norgren (S) 
Eva Larsson (S) 
Claes-Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 
Johan Lorentzon (M) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Personalenheten - löner 
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§ 189 Dnr KS 2022/497 
 
Val av gode män vid lantmäteriförrättningar – skogs- och jordbruk 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för skogsbruk och 
jordbruk för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Zoran Firis (KD) 
Thomas Hagman (S) 
Jörgen Eriksson (KIM) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar 
för skogsbruk och jordbruk.   

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 36. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för skogsbruk och 
jordbruk för mandatperioden 2023-2026 utse: 
 

Zoran Firis (KD) 
Thomas Hagman (S) 
Jörgen Eriksson (KIM) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Lantmäteriet 
Personalenheten - löner 
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§ 190 Dnr KS 2022/497 
 
Val av gode män vid lantmäteriförrättningar – tätortsförhållanden 
2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för tätortsförhållanden 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Conny Eriksson (SD) 
Pål Magnussen (V) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar 
för tätortsförhållanden.   

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 37. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för tätortsförhållanden 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Conny Eriksson (SD) 
Pål Magnussen (V) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Lantmäteriet 
Personalenheten - löner 
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§ 191 Dnr KS 2022/497 
 
Val av överförmyndare och ersättare 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2023-
2026 utse: 
 

Överförmyndare  Ersättare  
Peter Ljungdahl (C) Gunnar Karlsson (C) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 19 kap. 5 § Föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare 
och en ersättare.  

Beslutsunderlag 
• Valberedningens beslut 2022-11-30, § 38. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare och ersättare för mandatperioden  
2023-2026 utse: 
 

Överförmyndare  Ersättare  
Peter Ljungdahl (C) Gunnar Karlsson (C) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Samverkande överförmyndare 
Personalenheten - löner 
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§ 192    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 
Medborgarförslag om belysning av 
hundrastgården i Mellerud  
Dnr KS 2022/555 

Carina Bengtsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att ta ner ekar i 
hundrastgården i Mellerud  
Dnr KS 2022/560 

Carina Bengtsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om en skylt med 
"Kyrkans Hus" sätts upp vid E45/ICA 
Kronan  
Dnr KS 2022/590 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 193    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 
• Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om val av 2:e vice ordförande 

i fullmäktige. Dnr 2022/585. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-12-14 60 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 194  
 
Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 
Interpellation till socialnämndens ordförande om hur de ska 
säkra att de heltidsanställda inte tvingas till att arbeta varannan 
helg och för att minska antalet arbetspass för våra 
deltidsanställda 
Dnr KS 2022/599 

Marianne 
Sand-Wallin (S) 

 
Beslutsunderlag 
• Interpellation 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämndens ordförande 
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