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§ 125 Dnr KS 2022/481  
 
Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden  
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Roland Björndahl (M) till kommunfullmäktiges ordförande 
för mandatperioden 2022-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022  
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande.   

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, § 107, att bordlägga ärendet gällande val 
av ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att välja Roland Björndahl (M) till 
kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2026. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Roland Björndahl 
Personalenheten löner 
Troman 
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§ 126 Dnr KS 2022/481 
 
Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lisbeth Berglöv (KD) till kommunfullmäktiges 1:e vice  
ordförande för mandatperioden 2022-2026. 
 
Protokollsanteckning 
Ludwig Mossberg (M), Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM lämnar för den styrande 
koalitionen följande anteckning till protokollet: 

För oss i den styrande koalitionen är det viktigt, hederligt och självklart att Sverige-
demokraterna ska finnas representerade i några av presidierna. Utöver samarbete kring budget, 
har vi därför kommit överens med Sverigedemokraterna om att stödja deras kandidater till 
några av presidierna som finns att besätta i Melleruds kommun. Inte alla, däremot. Det är 
viktigt att övriga oppositionspartier också får denna möjlighet. 
En möjlighet som Socialdemokraterna förvisso struntat fullständigt i under tidigare 
mandatperioder. Då har det inte varit viktigt att alla oppositionspartier ska få presidieposter. 
Men när det är egna poster som står på spel, då är det som de själva uttrycker det 
’’antidemokratiskt’’. 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställde på fullmäktige till med en 
medveten scen. De har nämligen i god tid blivit informerade om hur vi avsett göra beträffande 
dessa val. 
I just kommunfullmäktige, hade vi från den styrande koalitionen ett förslag om att låta  
samtliga av de största partierna vara representerade i presidiet. I god demokratisk anda.  
Men oppositionen tackade alltså nej till en presidiepost, för att sen beklaga sig över att det var  
’’fel’’ post.  
Kring detta valde dock oppositionen att vara tysta, för att i stället skapa förvirring och oreda på 
sittande möte. Med lite kommunikation och välvilja hade allt detta med lätthet kunnat undvikas.  
Från vår sida hoppas vi att vi framgent kan undvika situationer likt dessa. Öppen 
kommunikation och dialog vore det bästa för Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022  
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en förste vice ordförande. Viceordföranden 
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, § 108, att bordlägga ärendet gällande  
val av 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
Då inga förslag till 1:e vice ordförande lämnas ajourneras kommunfullmäktige i fem minuter, 
klockan 18.07 – 18.12, för partivisa överläggningar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att välja Lisbeth Berglöv (KD) till 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Lisbeth Berglöv 
Personalenheten löner 
Troman 
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§ 127 Dnr KS 2022/481 
 
Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Liselott Hassel (SD) till kommunfullmäktiges 2:e vice  
ordförande för mandatperioden 2022-2026. 
 
Protokollsanteckning 
Michael Melby (S), Pål Magnussen (V) och Morgan E Andersson (C) lämnar för den samlade 
oppositionen 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.  
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 
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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 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022  
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en andre vice ordförande. Viceordföranden 
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 
Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, § 109, att bordlägga 
ärendet gällande val av 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommun-
fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S), Morgan E Andersson (C) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige 
beslutar att välja Thomas Hagman (S) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2022-2026. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att välja Liselott Hassel (SD) till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser  
Liselott Hassel (SD) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-
2026. 
 
Omröstning begärs  

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet gäller personval. 
Ledamöterna Ludwig Mossberg (M) och Marianne Sand Wallin (S) utses till rösträknare. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

Kommunfullmäktige ajourneras i fem minuter klockan 18.20 – 18.25. 
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De röstande avger efter upprop i bokstavsordning sina valsedlar i en valurna. En av 
rösträknarna pruckar av de röstande vid urnan. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 
Med 14 röster på Thomas Hagman (S) och 17 röster på Liselott Hassel (SD) beslutar 
kommunfullmäktige att välja Liselott Hassel (SD) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
för mandatperioden 2022-2026. 
 
Beslutet skickas till 
Liselott Hassel 
Personalenheten löner 
Troman 
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§ 128 Dnr KS 2022/481 
 

Val av ledamöter och sammankallande i kommunfullmäktiges 
arvodesberedning för mandatperioden 2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. utse följande ledamöter att ingå i kommunfullmäktiges arvodesberedning: 
 

Gunnar Karlsson (C) 
Roland Björndahl  (M) 
Daniel Svensson (SD) 
Olof Sand (S) 
Pål Magnussen (V) 
Sture Bäckström (KIM) 
Zoran Firis (KD) 

2. välja Roland Björndahl (M) som sammankallande av kommunfullmäktiges arvodesberedning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den av kommunfullmäktige utsedda arvodesberedningens uppgift är att tolka och revidera 
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) föreslår Gunnar Karlsson (C)  

Ludwig Mossberg (M) föreslår Roland Björndahl (M) 
Ulf Rexefjord (SD) föreslår Daniel Svensson (SD) 

Michael Melby (S) föreslår Olof Sand (S) 
Pål Magnussen (V) föreslår Pål Magnussen (V): 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår Sture Bäckström (KIM) 

Daniel Jensen (KD) föreslår Zoran Firis (KD)  
Ludwig Mossberg (M): föreslår Roland Björndahl (M) till sammankallande i kommunfullmäktiges 
arvodesberedning för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter i kommunfullmäktiges arvodesberedning och 
finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på förslaget om sammankallande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Personalenheten löner 
Troman 
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§ 129 Dnr KS 2022/498 

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens delårsbokslut.  
Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de 
prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Rapporter granskning av delårsrapport 2022-08-31 med revisorernas utlåtande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 298. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 221. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
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§ 130 Dnr KS 2022/496 

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport 
januari-augusti 2022 med revisionsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport för perioden januari till 
augusti med bokslutsprognos till medlemskommunerna.  
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -1,8 mkr, varav sotningsverksamhetens 
resultat uppgick till -0,5 mkr och räddningstjänstens resultat till -1 ,2 mkr. En av orsakerna till 
underskottet är ökade personalkostnader till följd av flera större händelser.  
Prognosen för helår visar på ett resultat om -1,4 mkr, varav sotningsverksamheten -0,4 mkr och 
räddningstjänsten -1,0 mkr, vilket främst förklaras av högre personalkostnader och drivmedel. 
Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021 
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så 
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god 
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser 
sotningsverksamheten. 
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras 
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2022.  Revisionen kan inte uttala 
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i 
delårsrapporten inte utvärderas på helårsprogos. Revisionen rekommenderar, liksom 
föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

• NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos. 
• Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022. 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 297. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 220. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos. 
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Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 131 Dnr KS 2022/511 

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2022-08-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2022-01-01--08-31.  

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr bättre än 
budget. Budgetavvikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar.  

För helåret prognostiseras ett resultat på -0,7 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än budgeterat. 
Dalslands miljö- och energiförbund har ett budgeterat negativt resultat på -0,5 mkr, vilket avser 
extra medel för utveckling av miljö- och energistrategiska arbetet.  

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-10-16, § 28. 
• Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022. 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 296. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 222. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 132 Dnr KS 2022/512 

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. fastställa förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att 
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna 
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan 
2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbundsdirektionen, dvs inte den tillträdande, 
valt ledamöter/ersättare till den nya miljö- och energinämnden för den kommande 
mandatperioden. Det har vid kontakt med bl.a. förbundsjurist på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) framkommit att denna ordning inte är förenlig med kommunallagen. 
Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande förbundsdirektionen  
som utser nämnd för den kommande mandat perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan 
process bör den nya nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig 
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den 1 mars 2023. Den tillträdande nämnden 
kommer således ha en mandatperiod fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2027-02-28. 
För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver mandatperioden för den 
nuvarande nämnden förlängas t.o.m. 2023- 02-28. Direktionen har i beslut daterat den 9 juni 
2022, § 23, rekommenderat medlemskommunernas  kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande nämnds mandatperiod t.o.m. 2023-02-28. 
Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av 
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som 
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren  (dvs. har fyllt 18 år och är folkbokförd i någon av 
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 § har därför ändrats utifrån dessa rekommendationer. 
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 6 oktober 2022, § 35, föreslagit 
att kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta 
om följande följande ändringar i förbundsordningen: 
• 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. 
• att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 § med följande lydelse: 

6 § Dalslands miljö- och energinämnd 
Varje medlemskommun föreslår ledamot/ledamöter respektive ersättare till nämnden.  
Utifrån förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till  
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och energinämnden. 
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens 
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 1 mars  
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum. 
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• uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en valberedning för att 
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna 
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan 
2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, § 35. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 295. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 219. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 
2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att 

föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna 
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan 
2022-12-31. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 133 Dnr KS 2022/106 

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1.  fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024–2025 enligt föreliggande  

förslag samt investeringsplan för åren 2023–2027. 

2.  fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona. 
3.  fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr. 

4.  fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas därefter uppgå 
till 446 mnkr. 

5.  kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget. 
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation 
for årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,3 mnkr. 

 
Protokollsanteckning 

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud hade under perioden 2019 - 2022 inga 
problem att korrekt bedöma kommunens befolkningsutveckling och kommunens möjliga 
intäkter, men nu delar vi övriga bedömares osäkerhet kring bedömning av kommunens 
kostnadsutveckling, egna skatteintäkter och möjligheter att erhålla statsbidrag 2023.  
Den största risken för att få minskade statsbidrag är som tidigare en borgerligt styrd regering, 
och detta har nu inträffat. 
Ansvariga tjänstepersoners förslag att besluta om en driftsbudget 2023 med ingångsvärdet 0 
resultat anser vi Socialdemokrater är helt riktigt och vi accepterar därmed de sparförslag 
framför allt inom Socialförvaltningen som vi förkastade vid KFs möte i juni 2022. 
Vi Socialdemokrater anser att Socialnämndens redovisade överskott 2021 och 2022 främst 
bygger på kraftigt ökade statsbidrag och vakanshållna tjänster och det är ingen långsiktigt 
hållbar strategi för Melleruds kommun. 
Ett önskemål vi har för att medverka till politisk enighet kring beslutet är att Kommunstyrelsen 
och Socialnämnden redan i samband med fastställandet av prognos 1 2023, får en möjlighet att 
justera budget 2023 med tilläggsanslag om det finns ekonomiskt utrymme enligt en så kallad 
”ekonomisk flätningsmodell” som beslutas enligt följande; 
1. Om prognos visar ökade intäkter eller minskade utgifter så ökas resultatmålet 2023 till 1% 
2. Om intäkterna ökar ytterligare dvs. mellan 1 - 7 miljoner, utöver 1% målet så läggs dessa 

medel till Kommunstyrelsens förfogande, med prioritering att klara verksamheten i första 
hand inom Socialnämnden. 

3. Om intäkterna skulle öka med mer än 2% jämfört med den i november beslutade budgeten 
så läggs ytterligare medel dvs. mellan 1-7 miljoner, till Kommunstyrelsens förfogande för att 
fördela där verkliga behov finns. 
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4. Om ytterligare överskott uppkommer läggs nästa intervall till resultatet som i detta fall blir 
3%, osv, osv 

Utöver prognos 1 bör halvårsbokslutet och prognos vara de två kontrollstationer som prövas 
under 2023.  
Vi Socialdemokrater anser att denna modell är mer flexibel, för att kunna tillföra medel till 
verkliga behov inom driften och utgör en bra kompromiss mellan olika intressen jämfört med 
dagens system. Den är rimlig och ansvarsfull för att leva upp till våra gemensamma krav på 
ekonomisk hushållning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgeten för 2023 och plan 2024–2025 beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-22, § 89. 
Enligt kommunallagen 8 kap 10 § ska budgeten de år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet fastställas av nyvalda fullmäktige.  

Den samhällsekonomiska utvecklingen är mycket osäker bland annat beroende av hög inflation 
och effekter av kriget i Ukraina. Sedan budgeten beslutades i juni har inflationen fortsatt att öka 
mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten. Detta har framför allt påverkat 
pensionskostnaderna men även andra kostnader som livsmedel och fjärrvärme. Riksbanken har 
även gjort ytterligare räntehöjningar vilket medför ökade räntekostnader. I denna reviderade 
upplaga har budgeten justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos, 
ökade kostnader för livsmedel-, fjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare 
befolkningsutveckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av ändrad intern 
ränta och personalomkostnadspålägg. Sänks livsmedelspriserna eller fjärrvärmetaxan under 
2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta. 

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor, per 
skattekrona.  

Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 
%. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Extra kompensation har riktats till nämnder med 
kostnader för el, livsmedel, fjärrvärme och drivmedel. Köp av huvudverksamhet 
(gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 %. Kostnader för 
lönerevision har budgeterats centralt.  

Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 % 
till 2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.  

Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023. Ett nytt pensionsavtal samt värdeökning 
av pensionerna till 2023. Orsaken till detta är att pensionerna beräknas upp utifrån 
inflationstakten i juni året innan. I juni i år var inflationen 8,7 %. 

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med totalt 9,2 mnkr (i 
budgeten som beslutades i juni) trots detta uppnås endast ett nollresultat. Resultatet minskar 
till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr. Orsaken till det 
förbättrade resultatet 2025 beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti 
med en lägre inflation och en återhämtning i ekonomin vilket innebär högre skatteintäkter. 
Budgetresultat förutsätter att nämndernas verksamhet anpassas till ramminskningarna. Någon 
reserv för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad. En förutsättning att nå budgeterat 
resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckligt. 

Endast ett finansiellt mål uppfylls år 2023, 2024 och 2025. Resultatmål och soliditetsmål uppnås 
inte. 
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Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget är mycket ansträngt 
kommande år. Kommunens budgeterade resultat uppfyller inte kommunfullmäktiges finansiella 
mål eller kommunallagens krav på God ekonomisk hushållning. Det finns heller ingen 
information om ytterligare tillskott från staten. Om kommunens förutsättningar inte förbättras 
eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste arbetet med åtgärder och anpassningar 
fortsätta för att få en ekonomi i balans. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna 
annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida  
generationers konsumtionsutrymme påverkas. 

Om statsbudgeten inför 2023 innehåller tillskott till kommunerna i form av generella statsbidrag 
föreslås att detta inte fördelats till nämnderna utan detta höjer kommunens budgeterade 
resultat.  

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under 
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har beslutat om att 
resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition. Resultatutjämningsreserven 
uppgår till 27,1 mnkr. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som 
uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive ansvarsförbindelsen). 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 ut-
rymme inom det finansiella målet. 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska disposition i princip endast ske då kommunens 
skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunkturnedgång. En konjunkturnedgång 
kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare. 
Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut. Vid disposition bör även en 
bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreserven kan 
disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott. 

Enligt kommunens riktlinjer ovan finns en möjlighet att disponera resultatutjämningsreserven 
vid ytterligare vikande skatteintäkter. Detta kommer dock innebära nyupplåning med ökade 
räntekostnader och löser därmed inte problemet utan ger främst kommunen mer tid att vidta 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 
Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till 
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna till 361 mnkr, 
varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten' Den höga investeringsnivån under 
perioden innebär att låneskulden ökar med 195 mnkr. 

Alla ändringar från kommunfullmäktiges budget i juni är gulmarkerade i budgetdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 

• Reviderad Budget 2023 och plan 2024–2025 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 299. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 223. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Ludwig Mossberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1.  fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024–2025 enligt föreliggande  

förslag samt investeringsplan för åren 2023–2027. 
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2.  fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona. 

3.  fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr. 
4.  fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas därefter uppgå 

till 446 mnkr. 

5.  kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget. 
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation 

for årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,3 mnkr. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kommunens revisorer 
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§ 134 Dnr KS 2022/485 
 
Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt 
föreliggande förslag. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsutvecklingen för eventuella justeringar 
av taxor och avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till taxor och 
avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och med 2023-01-01. En 
översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan. 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Enhetschef ges möjlighet att besluta om olika kampanjpriser för hela Rådahallens verksamhet 
och inte endast badpriser.  
Flertalet avgifter för Rådahallens verksamhet har ökats för att möta ökade driftkostnader för 
främst el.  

En ny avgift tillkommer för att abonnera Rådahallens simhall en hel dag där densamma också 
stängs för allmänheten. Priset bedöms ligga på nivå så att incitament skapas för evenemang 
där besöksantalet är tillräckligt stort för att skapa samhällsnytta i form av värdefull aktivitet för 
invånare och besökare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras 
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:808) och 
Fjärrvärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan. 
 
Vatten och avlopp                +19% 
Renhållning                         +10%, Slam +13% 
Fjärrvärme                          + 20% på fast avgift, +54% rörlig avgift. 

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker: 
Vatten och avlopp:  Ökade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier 

Renhållning:  Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna 
Fjärrvärme:  Kostnader för bränsle och el ökar på kostnaden för den rörliga avgiften 

Ränte- och avskrivningskostnader ökar på kostnaden för den fasta 
avgiften 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 300. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 224. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt 
föreliggande förslag. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsutvecklingen för eventuella justeringar 
av taxor och avgifter. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 135 Dnr KS 2022/485 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde  
för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2023-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19, § 128-129.  
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 305. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 212. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde  
för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Enhetschef Plan- och bygg 
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§ 136 Dnr KS 2022/485  
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att 
gälla från och med 2023-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-19, § 78. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 287. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 209. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och utbildningschefen 
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 137 Dnr KS 2022/485  
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, § 157, att  
1. föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2023 utifrån föreliggande förslag, med 

undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjälpmedel i hemmet.  
2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudie görs innehållande ett par konkreta exempel 

hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomiskt för de individer som 
ligger strax över gränsvärdet med egna medel.  

3. ge socialchef i uppdrag att tillse att redovisning sker senast vid Socialnämndens 
sammanträde april 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader för måltider. 

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2023-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Socialnämndens beslut 2022-10-18, § 157. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 286. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 210. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Socialchefen 
Ekonom socialförvaltningen 
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§ 138 Dnr KS 2022/509 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt 
lag om foder och animaliska biprodukter för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen  
om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 33, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för taxa för offentlig kontroll enligt lag 
om foder och animaliska biprodukter för 2023 

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 77. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 33. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 289. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 213. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen  
om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig 
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 
2023 enligt Dalslands miljö- och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 139 Dnr KS 2022/508 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn  
inom miljöbalkens område för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 32, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med 
tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 2023. 
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område för 2023 

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 73. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 32. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 290. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 214. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 
2023 enligt Dalslands miljö- och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 140 Dnr KS 2022/507 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 31, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att 
gälla från och med 1 januari 2023. 
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer för 2023 

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 74. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 31. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 291. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 215. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023 enligt Dalslands 
miljö- och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 141 Dnr KS 2022/506 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 30, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla 
från och med 1 januari 2023. 
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens 
område för 2023 

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 75. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 30. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 292. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 216. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. 
inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023 enligt Dalslands miljö- 
och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 142 Dnr KS 2022/510 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 34, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen att 
gälla från och med 1 januari 2023. 
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen för 2023 

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 76. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 34. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 293. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 217. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023 enligt Dalslands miljö- och 
energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 143 Dnr KS 2022/505 

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma 

handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2023. 

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara  
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter  
ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 kr/timma  
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari  2023 samt att timavgiften  
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 kr/timma. 

 
Reservationer  

Michael Melby (S) och Lars Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 29, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023 
• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 85. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 29. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 294. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 218. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM) och Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag  
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma 

handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2023. 

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara  
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-11-16 32 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter  
ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023. 

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 kr/timma  
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari  2023 samt att timavgiften  
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 kr/timma. 

 
Michael Melby (S) och Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 088 kr/timma 

handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.  

2. timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara 1 088 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.  

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska vara 1 088 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.  

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter ska  
vara 1 088 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.  

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 155 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023 samt att timavgiften för  
extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 1 087 kr/timma.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och energiförbund  
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§ 144 Dnr KS 2022/502 

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, 
mandatperioden 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i  
Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026, enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger  
fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag /2017:725)  
under innevarande mandatperiod.  

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd upphör vid årsskiftet 2022/2023 och 
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag Kommunallagen 4 kap. § 29-32. 
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 2019-2022. 
• Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden  

2023-2026. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 308. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 230. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i  
Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026, enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Partiernas gruppledare 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
KFS 
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§ 145 Dnr KS 2022/499 
 
Gratifikation till kommunens anställda 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. om en gåva à 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens medarbetare, 
månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
200 timmar arbetad tid under året 2022 och som har ett gällande anställningsavtal per  
den 30 oktober 2022 för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser under året.  
Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. 

2. att finansiering sker genom den höjda budgeten för skatteintäkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har även under inledningen av 2022 påverkat samhället och individer markant. Våra 
medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit med goda arbetsinsatser 
under hela året. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta om en gåva till 
personalen för att visa uppskattning för insatser under det gångna året, stärka 
arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet. 

Skatterättsliga regler möjliggör för oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp till ett värde 
på 500 kronor per anställd.  

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i 
kommunen. Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till 
kommunens tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året  
totalt arbetat minst 200 timmar eller mera och som har ett gällande anställningsavtal per den 
30 oktober 2022. Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den 
höjda budgeten för skatteintäkter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 309. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, § 231. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. om en gåva à 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens medarbetare, 
månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
200 timmar arbetad tid under året 2022 och som har ett gällande anställningsavtal per  
den 30 oktober 2022 för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser under året.  
Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. 

2. att finansiering sker genom den höjda budgeten för skatteintäkter. 
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Beslutsgång 

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

HR-chefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 146 Dnr KS 2022/447 
 
Nominering av vigselförrättare under perioden 1 januari 2023 till  
och med 31 december 2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera  

• Britt Bohlin (S) 

• Harald Ericson (M)  

till vigselförrättare för perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av länsstyrelsens förordnande av 
vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses 
så att de finns på de orter där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun att mot bakgrund 
av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare förordnas”.  

Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som motsvarar en 
mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som 
förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 december 2022.  

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft den 1 maj 2009 
ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som vigselförrättare har de 
kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.  
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska förordnas under 
mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 samt en kort 
beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för uppdraget (om personen i fråga har 
varit förordnad som borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering).  

Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att genomföra 
kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrättare genom att Länsstyrelsen 
skickar ut ett antal frågor för besvarande.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att nominera  

• Britt Bohlin (S) 

• Harald Ericson (M)  

till vigselförrättare för perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 
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Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Britt Bohlin 
Harald Ericson 
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§ 147    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om kommunal 
arbetslivsinriktad insats genom drift av 
lågprisbutik för människor med låg eller 
ingen inkomst i gamla Coophuset 

Dnr KS 2022/528 

Christoffer Nordahl, 
Mellerud 

Socialnämnden 

Medborgarförslag om belysning vid 
lekparken Sjögatan/Näckrosgatan och 
ytterligare belysning vid pulkabacke. 
Dnr KS 2022/534 

Johan Larsson, 
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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§ 148    
 
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. 

• Upphandlingspolicy för Melleruds kommun. Dnr 2022/540. 
 

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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