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Övriga närvarande 
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 Elisabet Niklasson (C)   § 49 - 57 
  

  
 

Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef   § 49 – 57, 59 - 66 

Wilhelm Bodmark, kommunsekreterare  § 49 – 57, 59 - 66 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 50 – 51, 54, 59 

Lena Francke, förvaltningsekonom   § 50 - 51 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef    § 49 - 53 

Lotten Nilsson, förvaltningsekonom   § 51 

Caroline Falk, mark- och exploateringsingenjör § 54 
Ulrika Granat, HR-chef   § 55 - 56 

Jenny Adamsson, HR-konsult   § 55 - 56 
Anna Granlund, säkerhetschef   § 57 - 58 

Martin Eriksson, gata-/parkchef    § 59 

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör  § 64 
 

 
 

Övriga Ingmar Johansson, tf VD - Melleruds Bostäder AB § 49 
 Margareta Gunnarsson, ekonom - Melleruds Bostäder § 49 
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Innehållsförteckning 

 

§ 49  
Årsredovisning/bokslut för AB Melleruds Bostäder 2022 

 

4 

§ 50  
Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2022 

 
5 

§ 51  
Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2022 
 

6 

§ 52  
Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2022 

 

7 

§ 53  
Disponering av över- och underskott 

 
9 

§ 54  
Markpris för Bråna 4:35 och Holms-Säter 10:1 m.fl. 

 
10 

§ 55  Svar på motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för 

fler än 25 medarbetare 

 

12 

§ 56  
Information om Polsam 

 
14 

§ 57  
Krisledningsnämndens reglemente, revidering 

 
15 

§ 58  
STYREL - Tredje planeringsomgången 

 
16 

§ 59  
Svar på medborgarförslag om väjningsplikt i korsningen Kapellgatan/Köpmantorget 

 
17 

§ 60  Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service 

till funktionshindrade (LSS) 2023 
 

18 

§ 61  
Redovisning av delegationsbeslut 

 
19 

§ 62  
Anmälan 
 

20 

§ 63  
Information från kommunchefen 

 

21 

§ 64  
Svar på remiss - Ny digital översiktsplan - Åmål 2050! 

 
22 

§ 65  
Information från ledamöter 

 
23 

§ 66  
Ledamotsinitiativärende - Uppföljning/utvärdering av gemensam social organisation 
mellan Mellerud och Bengtsfors Kommun 

 

24 
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§ 49 Dnr KS 2023/65 

 

Årsredovisning/bokslut för AB Melleruds Bostäder 2022 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för 2022 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 1,1 mkr efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet är något lägre än budgeterat. 

Trots fler uppsagda lokaler är intäkterna +2 mnkr högre än budgeterat. Detta beror bl. a på 
uthyrning till Migrationsverket och lokalintäkter för familjecentral. På kostnadssidan är det 

främst ökade kostnader för el och fastighetsskötsel som medför att kostnaderna är 2,4 mnkr 
högre än budgeterat.  

Soliditeten har ökat från 16,9 % till 18,2 %, vilket är innebär att ägardirektivets krav på en 

långsiktig soliditetsnivå på 15 % uppnås. 

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2022 AB Melleruds Bostäder 

• AB Melleruds Bostäders styrelsebeslut 2023-02-01, § 9. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 50 KS 2023/99 

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens  
verksamhet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamhet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa 
upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för nämndernas 

styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en plan för intern 
kontroll.  

Enligt § 10 i reglementet ska nämnden senast i samband med årsbokslut rapportera uppföljning 

av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2022 utan varje nämnd har 

antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. I kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns 10 
åtgärder och kontroller samt 3 ej genomförda kontroller och åtgärder från 2021 års intern 

kontrollplan. Av dessa har 6 genomförts, 2 genomförts med avvikelse 3 är pågående och 2 är inte 
genomförda. 

I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av 

genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.  

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2023 års 

intern kontrollplan är: 

Pågående kontroller: Riktlinjer för privata utförare (KSF), kartläggning och hantering av avtal 

(KSF), Delegeringsbeslut (SBF) 

Genomförda med avvikelser: Delegering (KSF), Direktupphandling dokumentationsplikt (KSF) 

Ej genomförda kontroller: Avslut av anställning (KSF,) Arrenden (SBF) 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2022 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2022 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 40 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamhet 2022. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Ekonomichef. 

Förvaltningsekonom samhällsbyggnad. 
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§ 51 Dnr KS 2023/63 

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2022 

2. godkänna kommunstyrelsens slutredovisning av investeringsprojekt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett bokslut  

för 2022. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt 
uppföljning av nämndens mål.  

 
Totalt redovisas ett överskott på kommunstyrelsen med +9,5 mnkr (exkl. taxefinansierad 

verksamhet), prognos var +4,4 mnkr. Avvikelsen består av kommunstyrelsens förvaltning  

+6,5 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen + 3,0 mnkr.  

Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning består bland annat av utebliven finansiering av 

konstsnöspår 1 mnkr och överskott på färdtjänst 0,8 mnkr samt överskott facklig tid, centrala 
utbildningsmedel, friskvårdsbidrag och minskade kostnader till följd av komponentbrist m.m.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott beror främst av markförsäljning 1,3 mnkr och 

försäkringsersättning 1,1 mnkr. 

Investeringarna uppgår till 82,4 mnkr, vilket är 78,6 mnkr lägre än budget. För pågående 

projekt flyttas 78,6 mnkr till 2023 och avser till största del affärsverksamheten. Projekt med  
en total nettoavvikelse på 2,0 mnkr slutredovisas. 

Kommunstyrelsens fem nämndmål bedöms samtliga uppnås. 

Beslutsunderlag 

• Bokslutsrapport kommunstyrelsens verksamhet. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 41 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2022 

2. godkänna kommunstyrelsens slutredovisning av investeringsprojekt. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Ekonomichef 
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§ 52 Dnr KS 2023/64 
 

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1.  föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2022. 

2.  föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges 

revisorer. 

3.  föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut. 

4.  föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 
Reserven uppgår därefter till 28,3 mkr 

5.  föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 

2023. 

6.  föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2023 med 

351 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas 
med motsvarande belopp. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2022 uppvisar ett positivt resultat på +52,3 mkr, vilket 

är 35,2 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen 
ett överskott på 54,0 mkr.  

Kommunen redovisar åter ett år med starkt resultat, trots hög inflation som medfört ökade 
kostnader. Den stora budgetavvikelsen är en kombination av att skatteunderlagsprognosen 

utvecklats betydligt mer positivt än vad SKR kalkylerade när budgeten fastställdes och att 

nämnderna har haft lägre kostnader än budgeterat. Prognoserna under året har pekat på ett 
bra resultat som har förbättrats vid varje prognostillfälle. 

Nämnderna redovisar ett resultat med + 18 mkr. Av budgetöverskottet utgör socialnämnden 
+8,7 mkr, kultur- och utbildningsnämnden -0,5 mkr, byggnadsnämnden +0,3 mkr och 

kommunstyrelsen + 6,5 mkr. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar ett överskott på +12,3 mkr. Orsaken är starkare 
ökning av skatteunderlagstillväxten för 2021 och 2022 än vad som tidigare prognostiserats. 

Ökningen beror på en stark återhämtning av lönesumma för 2021 och som fortsatte första 
halvåret 2022.  

Kommunens resultat motsvarar 7,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 84,5 mkr. Investeringarna är 79,9 mkr lägre än budget. Det 
beror främst på förseningar för tre stora VA-projekt (Nya intagningsledningar Vita Sannar, 

Sverkersbyn överföringsledning och Anolfsbyn- Åsensbruk). De största investeringarna under 
året utgörs av Panna Klacken 22 mkr och sanering av ovidkommande vatten 17 mkr. 

Soliditeten för kommunen har ökat från 20 % % till 26 %. 

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och 

verksamhetsmässiga mål uppnås.  

Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över 
noll. 
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Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) för att 

under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 
2013-09-25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det 

lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. 

Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga  

4 % av skatteintäkter samt utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges 
regler är för närvarande 28,3 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2022 års intäkter från skatter och 

bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 1,1 mkr och resultat-

utjämningsreserven uppgår därefter till 28,3 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller 
RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder 

vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom 
det finansiella målet.   

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultatet till 
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2022 uppgår till 351 tkr och föreslås därför föras 

över till 2023 och finansieras genom att höja budgeten for skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2022 

• Nämndernas bokslutsrapporter 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-28, § 32 - 36 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 42 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1.  föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2022. 

2.  föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges 

revisorer. 

3.  föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut. 

4.  föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 
Reserven uppgår därefter till 28,3 mkr 

5.  föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 

2023. 

6.  föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2023 med 

351 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas 
med motsvarande belopp. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 53 Dnr KS 2023/64 

 

Disponering av över- och underskott  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga resultat stannar på redovisningsår 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog diskuteras eventuella förslag på disponering av över- och 
underskott. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-28, § 37 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Beslutsgång 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga resultat stannar på redovisningsår 2022. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Ekonomichef 
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§ 54 Dnr KS 2023/23 

 

Markpris för Bråna 4:35 och Holms-Säter 10:1 m.fl. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Bråna 4:35 samt Holms-säter 1:10 med flera tillämpa ett 

markpris på:  

1. Bråna 4:35: 550 000 kr (961 kvm) 

2. Holms-Säter 10:1: 164 000 kr (650 kvm) 

3. Holms-Säter 11:1: 176 000 kr (675 kvm) 

4. Holms-Säter 12:1: 178 000 kr (707 kvm) 

5. Holms-Säter 2:10: 242 000 kr (697 kvm) 

6. Holms-Säter 2:11: 239 000 kr (848 kvm) 

7. Holms-Säter 2:12: 229 000 kr (853 kvm) 

8. Holms-Säter 2:13: 261 000 kr (1146 kvm) 

9. Holms-Säter 2:9: 260 000 kr (940 kvm) 

10. Holms-Säter 4:1: 318 000 kr (1242 kvm) 

11. Holms-Säter 5:1: 199 000 kr (992 kvm) 

12. Holms-Säter 6:1: 328 000 kr (1370 kvm) 

13. Holms-Säter 7:1: 338 000 kr (1765 kvm) 

14. Holms-Säter 8:1: 328 000 kr (1380 kvm) 

15. Holms-Säter 9:1: 178 000 kr (702 kvm) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för verksam-

heter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande.  

Ett värdeutlåtande på fastigheterna Bråna 4:35 samt Holms-Säter 1:10 med flera har utförts  
av Svefa AB på uppdrag av fastighetsenheten.  

Ett förslag på markpris per fastighet har tagits fram.  
 

Beslutsunderlag 

• Värdeutlåtande Mellerud Bråna 4:35, 2022-12-27 (Svefa AB) 

• Värdeutlåtande Mellerud Holms-säter 10:1 m.fl, 2022-12-27 (Svefa AB) 

• Kartor 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-21, § 24. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att för Bråna 4:35 samt Holms-Säter 1:10 med flera tillämpa ett 

markpris på:  

16. Bråna 4:35: 550 000 kr (961 kvm) 

17. Holms-Säter 10:1: 164 000 kr (650 kvm) 

18. Holms-Säter 11:1: 176 000 kr (675 kvm) 

19. Holms-Säter 12:1: 178 000 kr (707 kvm) 

20. Holms-Säter 2:10: 242 000 kr (697 kvm) 

21. Holms-Säter 2:11: 239 000 kr (848 kvm) 

22. Holms-Säter 2:12: 229 000 kr (853 kvm) 

23. Holms-Säter 2:13: 261 000 kr (1146 kvm) 

24. Holms-Säter 2:9: 260 000 kr (940 kvm) 

25. Holms-Säter 4:1: 318 000 kr (1242 kvm) 

26. Holms-Säter 5:1: 199 000 kr (992 kvm) 

27. Holms-Säter 6:1: 328 000 kr (1370 kvm) 

28. Holms-Säter 7:1: 338 000 kr (1765 kvm) 

29. Holms-Säter 8:1: 328 000 kr (1380 kvm) 

30. Holms-Säter 9:1: 178 000 kr (702 kvm) 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 55 Dnr KS 2017/733 

 

Svar på motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun  
ska ha ansvar för fler än 25 medarbetare 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Avslå motionen. 

2. Att Personalenheten får i uppdrag att göra en mer djupgående analys för att utreda vidare 

olika parametrar och insatser som skapar en god social och organisatorisk arbetsmiljö för 
chefer, särskilt för första linjens chefer i Melleruds kommun. Förvaltningarna ska vara 

remissinstanser. Uppdraget ska redovisas med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut att minska chefernas arbetsgrupper till 25 medarbetare som åtgärd för att minska 

kostnaderna genom sänkta sjuktal och öka hälsan hos medarbetare bygger på en obalanserad 
ekonomisk kalkyl. Kostnaden för att genomföra motionen skulle i dagsläget kosta drygt tio 

mkr/år, där kostnaden enbart baseras på tillsättning av chefer utifrån antalet medarbetare. 

Påverkningsfaktorer som stödfunktion, antalet timvikarier i verksamheten, omvärldskrav och 

verksamhetens komplexitet är något som lyfts fram, men som kräver en mer djupgående 

bearbetning för att kunna medräknas i analysen.  

Vid en behovsanalys av chefernas förutsättningar till en god arbetsmiljö bör antalet 

medarbetare som chef ansvarar över vara med i beräkningen, men detta är inte avgörande. 
Andra aspekter som är av stor vikt är chefens uppdrag som helhet, dess förutsättningar och 

komplexitet för att lyckas i sitt uppdrag. 

Att vidare utreda olika parametrar och insatser som skapar bättre förutsättningar och en god 
arbetsmiljö för cheferna skulle däremot skapa en mer stabil och attraktiv organisation för 

framtiden.  

Beslutsunderlag 

• Motion  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 45 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Paula Törnqvist (KD), Karin Nodin (C) och Peter Ljungdahl (C): Kommunfullmäktige beslutar att: 

3. Avslå motionen. 

4. Att Personalenheten får i uppdrag att göra en mer djupgående analys för att utreda vidare 
olika parametrar och insatser som skapar en god social och organisatorisk arbetsmiljö för 

chefer, särskilt för första linjens chefer i Melleruds kommun. Förvaltningarna ska vara 
remissinstanser. Uppdraget ska redovisas med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen. 

 

Olof Sand (S): Kommunstyrelsen gör ett uttalande om att för reglementet för medborgarförslag 
ska hållas, huvudsakligen frågan om svarstider, under mandatperioden.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först på förslaget från Paula Törnqvist (KD) m.fl:s förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

Ordförande frågar därefter på Olof Sand (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 

avslår detta. 
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§ 56  

 

Information om Polsam 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

HR-chefen informerar om Polsam, dess organisering samt strukturen för dess 

samverkanssystem. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 57 Dnr KS 2023/97 

Krisledningsnämndens reglemente, revidering 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för 
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 

8 december 2019, § 175) ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för 
krisledningsnämnden. Reglementet ska uppdateras första året efter att ny mandatperiod inletts. 

Under höjd ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva, inte krisledningsnämnden. 

Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av sin 

planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom säkerhetssamordnarnätverket i 
Dalsland. 

Beslutsunderlag 

• Förslag krisledningsnämndens reglemente reviderat reglemente (med spårade ändringar) 

• Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, KF 17 november 2021, § 138 

• Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, KF 8 december 2019, § 175 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 47 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2023-03-08 16

  

 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 58    

STYREL - Tredje planeringsomgången 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om inriktning för identifiering och prioritering av samhällsviktiga 

verksamheter utifrån 5 § styrelsförordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

STYREL är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att 
samhällsviktiga elanvändare på ett systematiskt sätt ska kunna identifieras och prioriteras vid 

eleffektbrist. Vid eleffektbrist kan det uppstå behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet 

för att skydda detta. Identifieringen innebär att samhällsviktiga elanvändare inordnas i 
prioritetsklasser enligt 5 § styrelförordningen. 

Att en samhällsviktig elanvändare är identifierad och har en hög prioritetsklass utgör dock ingen 
garanti för att denna alltid ska få el. Därför är det viktigt att ha en egen beredskap för olika 

samhällsstörningar. 

Första planeringsomgången genomfördes 2011 och uppdatering kan ske ungefär vart fjärde år 
utifrån den tidsplan som Energimyndigheten beslutar om. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till inriktning för identifiering av samhällsviktig verksamhet utifrån 5 § 
styrelsförordningen (underlaget omfattas av sekretess och delas ut, fysiskt på mötet) 

• Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om inriktning för identifiering och prioritering av samhällsviktiga 

verksamheter utifrån 5 § styrelsförordningen.. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Säkerhetschef 
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§ 59 Dnr KS 2020/614 

 

Svar på medborgarförslag om väjningsplikt i korsningen 
Kapellgatan/Köpmantorget 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till 

utfört underhåll på Södra Kungsgatan. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ing-Marie Hultgren, Mellerud, har föreslagit att Melleruds kommun ska införa väjningsplikt på 

Kapellgatan, Södra Kungsgatan, och Köpmannatorget. Då gatorna inte är i linje med varandra 

blir korsningen farlig.  

Under år 2021 har Samhällsbyggnadsförvaltningen utfört underhåll på Södra Kungsgatan. I 

samband med detta så har man gjort om Södra Kungsgatan till en enkelriktad gata, med 
körriktning mot Linnégatan. Genom att rikta om trafiken på Södra Kungsgatan underlättas 

trafikflödet i korsningen mellan Kapellgatan och Nygatan.  

Således bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget som tillgodosett, med hänvisning  

till tillämpade åtgärder på Södra Kungsgatan. 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-21, § 25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till 

utfört underhåll på Södra Kungsgatan. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Ing-Marie Hultgren 
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§ 60 Dnr KS 2023/93 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 

(rapport 1/2023).  
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De 
insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande: 

• SoL-äldreomsorg 

• SoL-omsorg om personer med funktionshinder 

• SoL-individ- och familjeomsorg 

• LSS-omsorg om personer med funktionshinder 

För första rapporttillfället 2023 finns  

• Ett beslut SoL 4 kap 1 §, särskilt boende, platsbrist.  

• Ett beslut LSS 9 kap § 4, kontaktperson.  

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2023.  

 

Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2023-02-20, § 34. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-03-07, § XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 

(rapport 1/2023).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 61    

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 

enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 

delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

C 15 Ekonomiärenden 

15.8 Bank § 1/2023 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 1/2023 

H MEDBORGARKONTORET 

H 23 Färdtjänstärenden 

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 1/2023 

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735) § 1/2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 62  

   

Anmälan 
 

Kommunstyrelsens förslag till 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 25 januari 2023, § 4, att lämna positivt planbesked 
avseende ny planläggning av fastigheten Västerråda 2:34. Dnr 2022/290.214 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2023, § 8, att bevilja ansökan om 

strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens  
för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ryr 1:133. Dnr 2022/334.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2023, § 9, att bevilja ansökan om 

strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 

nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Åsmule 1:51. Dnr 2023/8.226 

• Dal Västra Värmlands Järnvägs styrelseprotokoll 26 januari 2023. 

• Finansiell rapport per 2023-01-31. Dnr KS 2023/75. 

• Fyrboldals kommunalförbunds direktions styrelseprotokoll 9 februari 2023. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds sammanträdesprotokoll 10 februari 2023 (två protokoll). 

• Revisionsrapporten Granskning av framtidens äldreomsorg. Dnr KS 2023/89  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 63  

   

Information från kommunchefen 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor och redogör för: 

• Pågående dialoger inom regionen kring naturbruksfrågor och relaterade 

naturbruksutbildningar. 

• Händelser inom samarbetsprojektet ”Det goda livet i Dalsland”. 

• En dialog om järnvägs- och infrastrukturfrågor relaterade till såväl kommunen, Västtrafik 
som föreningen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) i relation till ”Det goda livet i Dalsland. 

• Om att en formell inbjudan inom kort kommer till invigningen av familjecentralen. 

• Att en delegation från kommunen för en kort tid sedan besökte Skara där gruppen 

undersökte hur området valt att arbeta med digitaliseringsfrågor. 

• Att kommunchefen kommer delta i ett kommundirektörsmöte den 16-17 mars i Stockholm 
där en fokusfråga kommer vara digitalisering. Kommunchefen nämner att mötet kommer 

beröra hur olika delar av Danmark framgångsrikt valt att arbeta med digitaliseringsfrågor. 

• Att ett chefsmöte genomfördes under slutet av vecka 9 där kommunens chefer deltog. 

Kommunstyrelsens ordförande deltog under dagen och fick chansen att träffa samlingen.  

• Att Vänertinget, en årlig konferens, arrangeras snart. Representation från Melleruds 
kommun kommer delta under konferensen som sker från 16-17 mars.  

• Att en ny inbjudan med ett förslag om att skriva under ett nytt klimatlöfte har inkommit från 

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 64 Dnr KS 2022/277 

 

Svar på remiss - Ny digital översiktsplan - Åmål 2050 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns gransknings-

förslag för ny översiktsplan för Åmåls kommun enligt bifogat granskningsyttrande. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över granskningsförslaget på ny 
Översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050. Översiktsplanen är utställd för granskning till  

och med 31 mars 2023. 

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska 

utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är 

vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte 

juridiskt bindande. 

Åmål kommuns översiktsplan har identifierat tre mål som viktiga för kommunens långsiktiga 

fysiska planering. Målen utgår ifrån Åmåls vision “Den gästvänliga kommunen” och ska vägleda 

kommunen mot en hållbar utveckling med kopplingen till globala hållbarhetsmål och Sveriges 
miljökvalitetsmål. 

Vid granskningen av förslaget har handläggande tjänsteman identifierat fyra områden som 
berör mellankommunala/delregionala frågor som Åmåls kommun bör komplettera och/eller 

utveckla i sitt förslag till ny översiktsplan. 
 

Beslutsunderlag 

• Granskningsförslag – Ny översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050 - www.amal.se/op 

• Granskningsyttrande. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-21, § 23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns gransknings-
förslag för ny översiktsplan för Åmåls kommun enligt bifogat granskningsyttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Åmåls Kommun 
  

http://www.amal.se/op
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§ 65    

 

Information från ledamöter 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor och för diskussion gällande: 

• Jörgen Eriksson redogör för information från Skålleruds fiberförening. 

 

• Jörgen Eriksson redogör för information från Dalslands Miljö- och Energinämnd. 
 

• Thomas Hagman aktualiserar en fråga gällande om det finns ett mer lämpligt 

sammanträdesrum för kommunstyrelsens möten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 66  Dnr KS 2022/423 

 

Ledamotsinitiativ - Uppföljning/utvärdering av gemensam social 
organisation mellan Mellerud och Bengtsfors Kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet i sin helhet.  

 
Reservationer  

Olof Sand (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Melbys (S) förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet  

”Begäran om uppföljning/utvärdering gemensam social organisation Mellerud och Bengtsfors 
kommuner 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Melleruds kommun har noga observerat utvecklingen 
inom socialförvaltningens område med anledning av beslutad avsiktsförklaring mellan 
kommunens båda ledningar och efterföljande beslut i respektive kommuns fullmäktige. 

Det lyftes ett antal farhågor, själva organisationens konstruktion att bygga på Avtalssamverkan 
enligt ny lydelse 2018 gör att det nu är viktigt att samla erfarenhet. Dessutom har ledningen för 
socialförvaltningen i Melleruds kommun visat genom öppna jämförelser i Kolada att 
verksamheten i Melleruds kommun sägs kosta mer än i jämförbara kommuner. Det visar sig att 
dessa jämförelser endast omfattar själva produktionen av samhällsservice direkt till brukare och 
inte omfattar kostnader för de chefer och all administration som numera finns både lokalt och i 
den gemensamma organisationen. Kommunstyrelsen som är ansvarig för kommunens ekonomi 
och den övergripande styrningen och ledningen bör därför ha kunskap som bygger på verkliga 
fakta kring fördelningen av kostnadsmassan mellan direkt produktion av våra sociala 
samhällstjänster och alla indirekta kostnader. 

Ända sedan starten har det funnits stora osäkerheter kring hur denna verksamhet enligt §§ 37 
och 38.Avtalssamverkan, Kommunallagen ska återrapporteras och kunna revideras och styras 
och kontrolleras demokratiskt både genom ansvarig nämnd och kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges krav på kontinuerlig återrapportering. Eftersom avsiktsförklaringen är 
skriven mellan våra båda kommuners högsta ledningar, känns det i dagsläget som att det är 
svårt att både utkräva politiskt ansvar och/eller för ansvarig kommunchef att styra och leda 
kommunens verksamhet. 

Den gemensamma organisationen har nu fått verka och utvecklats under ca 2 år och vi ser det 
därför som ett rimligt beslut att Melleruds kommun startar en utvärdering, där vi vill föreslå att 
kommunchefen i Melleruds kommun ges ett antal uppdrag enligt följande förslag; 

Att hela den administrativa delen, som inte berör direkt produktion av våra sociala tjänster inom 
socialförvaltningen kartläggs i form av antal tjänster, lokaler och övriga driftskostnader (avser 
ledning och styrning och själva administrationen) Det bör anges vilka kostnader som hör till vår 
gemensamma sociala organisation och vilka som endast berör Melleruds socialförvaltning.   

Att lagligheten i den gemensamma organisationen, dvs att det är säkerställt att utvecklat 
arbetssätt, de delegationer som gäller i förhållande till myndighetsutövning mm. följer 
kommunallagen och alla lagar som finns för kommunen att följa på det sociala området. 
Kommunchefen bör säkerställa detta genom att ta hjälp av SKRs juridiska avdelning. 

Att kommunchefen får i uppdrag att redogöra för hur det är möjligt att styra verksamheten 
utifrån Melleruds kommuns egna intressen och hur detta går till. 
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Att genomföra en särskild studie kring de nyss sagda kring de senaste besluten att även 
involvera våra båda kommuners Individ och familjeomsorger, där samarbetet numera omfattar 
gemensamma enhetschefer, lokaler mm. 

Att revisorerna i Melleruds kommun får i uppdrag att tydliggöra hur verksamheten, ekonomin 
och fattade beslut har kunnat revideras under perioden som Avtalssamverkan enligt §§ 37 och 
38 Kommunallagen har gällt i Melleruds kommun. Om det framkommer brister i en sådan 
granskning är det viktigt att auktoriserade revisorer får ett konkret uppdrag att beskriva vad 
som brister och vad som krävs för att åtgärda dessa. 

Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag som tydliggör hur verksamhet enligt §§ 
37 och 38 i Kommunallagen ska följas upp, återrapporteras med syfte att kunna godkänna 
genomförd verksamhet, såväl i Melleruds Socialnämnd, Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige. Som riktvärde bör inspiration hämtas från hur våra samarbeten med 
Kommunalförbund och andra ordnade samarbetsformer enligt Kommunallagen redovisas. 
 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Melleruds kommun hemställer att kommunchefen i 
Melleruds kommun får ett samlat uppdrag enligt punkterna ovan för redovisning till 
Kommunstyrelsen senast i oktober 2023. 
 

För Socialdemokraterna   För Vänsterpartiet 

Michael Melby     Pål Magnussen” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet i sin 
helhet.  

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att: 

1. hela den administrativa delen, som inte berör direkt produktion av våra sociala tjänster inom 

socialförvaltningen kartläggs i form av antal tjänster, lokaler och övriga driftskostnader 

(avser ledning och styrning och själva administrationen) Det bör anges vilka kostnader som 
hör till vår gemensamma sociala organisation och vilka som endast berör Melleruds 

socialförvaltning.   

2. lagligheten i den gemensamma organisationen, dvs att det är säkerställt att utvecklat 

arbetssätt, de delegationer som gäller i förhållande till myndighetsutövning mm. följer 
kommunallagen och alla lagar som finns för kommunen att följa på det sociala området. 

Kommunchefen bör säkerställa detta genom att ta hjälp av SKRs juridiska avdelning. 

3. redogöra för hur det är möjligt att styra verksamheten utifrån Melleruds kommuns egna 
intressen och hur detta går till. 

4. genomföra en särskild studie kring de nyss sagda kring de senaste besluten att även 
involvera våra båda kommuners Individ och familjeomsorger, där samarbetet numera 

omfattar gemensamma enhetschefer, lokaler mm. 

5. Ge revisorerna i Melleruds kommun får i uppdrag att tydliggöra hur verksamheten, ekonomin 
och fattade beslut har kunnat revideras under perioden som Avtalssamverkan enligt §§ 37 

och 38 Kommunallagen har gällt i Melleruds kommun. Om det framkommer brister i en 
sådan granskning är det viktigt att auktoriserade revisorer får ett konkret uppdrag att 

beskriva vad som brister och vad som krävs för att åtgärda dessa. 

6. kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag som tydliggör hur verksamhet enligt §§ 

37 och 38 i Kommunallagen ska följas upp, återrapporteras med syfte att kunna godkänna 
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genomförd verksamhet, såväl i Melleruds Socialnämnd, Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige. Som riktvärde bör inspiration hämtas från hur våra samarbeten med 
Kommunalförbund och andra ordnade samarbetsformer enligt Kommunallagen redovisas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 

ordförandens förslag. 
 

Omröstning begärs 

Ordföranden meddelar att eget förslag är huvudförslag. 

Nej-röst till Ordförandes förslag. 

Ja-röst till Michael Melbys förslag. 
 

Omröstningsresultat 

Med 6 nej-röster för ordförandes förslag och 5 ja-röster för Michael Melbys förslag beslutar 

kommunstyrelsen att bifalla ordförandes förslag. 
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Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Patrik Tellander (M)    X  

Daniel Jensen (KD) Paula Törnqvist (KD)  X  

Jörgen Eriksson (KIM)    X  

Ulf Rexefjord (SD)    X  

Liselott Hassel (SD)    X  

Michael Melby (S)   X   

Olof Sand (S)   X   

Pål Magnussen (V) Dalia Al-Mansour (S) X   

Karin Nodin (C)   X   

Peter Ljungdahl (C)   X   

Ludwig Mossberg (M)    X  

Summa  5 6  

 

 


