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§ 1  Dnr KS 2022/393 
 
Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
2023, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-21, § 100, om myndighetstaxor för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) för 2023. Till följd av den höga inflationen har NÄRF översänt 
ett reviderat förslag till taxor för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige.  

Grundbeloppet samt timkostnaden för uppföljning av tillsyn, som tidigare har räknats upp med 
2,5 procent, föreslås att höjas ytterligare på grund av ökade drivmedelspriser. Enligt förslaget 
blir höjningen från 2022 totalt 10,3 %. 
Justeringar har även gjorts i texter om vad som ingår i NÄRFS:s riskvärdering av verksamheter. 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 12 december 2022, 
§ 61, att fastställa revidering av taxor för 2023 avseende tillsyn och tillstånd. Taxan föreslås 
gälla från och med att beslut tagits i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 
• Direktionens beslut 2022-12-20, § 61.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 2   
 
Aktuella ekonomifrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen informerar om aktuella ekonomifrågor: 

• Befolkning 2022 

• Budget 2023 – ekonomiska förutsättningar 

• Bokslut 2022 – preliminärt resultat 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 3  Dnr KS 2022/595 

Vänerstipendiet - nominering för utdelning 2023 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att, utan inbördes rangordning, nominera följande kandidater: 
Melleruds Trollingklubb   
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera fisketävlingar,  
bland annat Nordiska Mästerskap och andra arrangemang som lockar externa besökare  
och sätter Vänern på den internationella fiskekartan. 
Föreningen stödjer hållbar utsättning av lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske,  
vilket gynnar både lokalbefolkning och fisketurism. Medel till utsättning kommer från 
donationer från privatpersoner/medlemmar och företag, samt genom lotterier.  
Rolf Lundberg  

Rolf Lundbergs forskning om varven i Upperudsområdet i Skålleruds socken kastar ljus över  
en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit nästan helt okänd. Hans samarbete 
med Per Hultqvist utmynnade i boken ”Upperud – ett maritimt centrum” som skrevs 
av Christian Aarsrud och gavs ut 2012 av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. 
RS Åmål/Sjöräddningssällskapet 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som startade redan 1907. RS Åmål grundades 
år 2004 och har idag ett 15-tal frivilliga och tre båtar. RS Åmåls primära arbetsområde är 
Dalbosjön, Vänerns västra sida. Åmål, Säffle och Köpmannebro/Mellerud är platser man ofta 
besöker. Uppdragen varierar mellan allt ifrån drunkningstillbud till grundstötningar. 
Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. 
Sjöräddningssällskapet är med i cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag  
från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser! 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond 
kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som 
främjar kunskaperna om Vänern. För att effektivisera och samordna resurserna hanteras 
stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern från och med 2018 i samverkan mellan Karlstads 
kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:  

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

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

• Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet.  

• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med 
representant från Vänersamarbetet.  

• Prissumman är 20 000 kronor.  
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Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast den 31 januari 
2023. Stipendiedelegationen i Karlstad utser därefter lämplig kandidat. Kriterierna för 
kandidaterna anges i punkt 4 i donationsbrevet. Stipendiaten kommer sedan att få sitt 
stipendium i samband med Vänertinget den 16-17 mars 2023.  
 
Beslutsunderlag 

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

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att, utan inbördes rangordning, 
nominera följande kandidater: 
Melleruds Trollingklubb   
En mycket aktiv och utåtriktad förening som jobbar hårt med att arrangera fisketävlingar, bland 
annat Nordiska Mästerskap och andra arrangemang som lockar externa besökare och sätter 
Vänern på den internationella fiskekartan. 
Föreningen stödjer hållbar utsättning av lax och öring i Vänern för ett fortsatt sunt fiske, vilket 
gynnar både lokalbefolkning och fisketurism. Medel till utsättning kommer från 
donationer från privatpersoner/medlemmar och företag, samt genom lotterier.  
Rolf Lundberg  
Rolf Lundbergs forskning om varven i Upperudsområdet i Skålleruds socken kastar ljus över en 
viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit nästan helt okänd. Hans samarbete med Per 
Hultqvist utmynnade i boken ”Upperud – ett maritimt centrum” som skrevs 
av Christian Aarsrud och gavs ut 2012 av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. 
RS Åmål/Sjöräddningssällskapet 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som startade redan 1907. RS Åmål grundades 
år 2004 och har idag ett 15-tal frivilliga och tre båtar. RS Åmåls primära arbetsområde är 
Dalbosjön, Vänerns västra sida. Åmål, Säffle och Köpmannebro/Mellerud är platser man ofta 
besöker. Uppdragen varierar mellan allt ifrån drunkningstillbud till grundstötningar. 
Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. 
Sjöräddningssällskapet är med i cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från 
staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser! 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Karlstads kommun/stipendiedelegationen 
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§ 4  Dnr KS 2023/6 
 
Kommunens årliga rapportering gällande krisberedskap och civilt 
försvar – verksamhetsåret 2022  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna föreliggande redovisning. 
2. Årlig redovisning av krisberedskap respektive civilt försvar 2022 avges som redovisning  

till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. 
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-17, § 138) svarar 
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering. 
 
Beslutsunderlag 

• Årlig uppföljning (föredras vid arbetsutskottets sammanträde) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna föreliggande redovisning. 

2. Årlig redovisning av krisberedskap respektive civilt försvar 2022 avges som redovisning  
till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 5  Dnr KS 2021/641 
 
Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027  
enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) och Karin Nodin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Michael Melby (S) och Karin Nodin (C) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Ursprungsförslaget är framtaget tillsammans med föreningar, kulturintresserade och 
tjänstemän. Denna strategi ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i 
Mellerud. Strategin är en bearbetning av det kulturpolitiska program som antogs av 
kommunfullmäktige 2013. 
Vi har yrkat bifall till originalförslaget inklusive tillägget på ”Inledning” 
”Det ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud oavsett  
form eller verksamhet” så länge det bygger på demokratiska principer.  
Att som den nya majoriteten förändra ett förslag så grundläggande och som kan  
misstänkas vara ett brott mot en av grundlagarna är anmärkningsvärt. Dessutom  
har inte de remissinstanser som varit involverade haft möjlighet att kommentera.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det 
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning. 
Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika 
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett 
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och 
besökare. Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet 
har utvecklats under det senaste decenniet. 
Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 2021, § 394, att ge kommunchefen i uppdrag  
att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.  
En delredovisning av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den  
22 mars 2022, § 82. 

Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisade då de kontakter med 
kulturaktörer och de inspel m.m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisades  
en plan för det fortsatta arbetet. 
En workshop genomfördes den 18 maj 2022 i samband med ett extra kommunstyrelse- 
sammanträde. 
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2022, § 319, att remittera Kulturstrategi för 
Melleruds kommun 2023-2027  till partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2023. 
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Beslutsunderlag 

• Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 394. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 82. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-18, § 119. 
• Förslag Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 319. 
• Synpunkter från Centerpartiet i Mellerud. 
• Reviderat förslag från majoriteten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 
2023-2027 enligt majoritetens förslag med följande ändring under rubriken Strategier för 
kulturen 2023 - 2027 i Melleruds kommun: 
I en tid präglad av ett ifrågasättande av den svenska kulturens själva existens och samhällelig 
fragmentering finns ett stort värde i att uppmuntra till ökad reflektion kring kulturarvet och de 
delar av detta som skulle kunna anses som särskilt värdefulla eller särskilt betydelsefulla för 
formandet av den svenska identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden. Därför 
ska det svenska kulturarvet ges en särskild ställning i Melleruds kulturpolitik. 
Karin Nodin (C) med instämmande av Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta 
Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 enligt förvaltningens förslag med följande 
tillägg under rubriken Inledning:  

Det ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud oavsett form eller 
verksamhet så länge det bygger på demokratiska principer. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Ulf Rexefjords 
förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på Karin Nodins tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet avslår 
detta. 
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§ 6  Dnr KS 2018/264 
  
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. inrätta en kommunövergripande/samordnande funktion, med placering i 
Personalenheten/Medborgarkontoret för att administrera föreningsbidragen. 

2. anta Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
3. säga upp följande avtal angående föreningsbidrag senast 30 september 2023:  BK Håvås,  

Håfreströms IF, Melleruds IF, Melleruds Brukshundklubb, Melleruds Ridklubb, Melleruds 
Scoutkår, HRF Mellerud, OK Kroppefjäll. Samtliga avtal tecknade 2009. 

4. omfördela budgetmedel så att ekonomin anpassas till de nya bidragsformerna; medel för 
investeringsbidrag förs över till enhetschef personalenhet/medborgarkontoret, medel för  
del av hyresbidrag förs från samhällsbyggnadsförvaltningen till enhetschef 
personalenhet/medborgarkontoret. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att  
den anpassas till riktlinjerna för föreningsbidrag enligt föreliggande förslag. 

6. uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att ta fram och fastställa riktlinjer för bidrag  
inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde.  

7. följande riktlinjer upphävs: 
a. Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den  

6 maj 2021, § 112. 

b. Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av 
kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 210,  

c. Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av 
kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 112,  

d. Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng - för lokala föreningar inom 
Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 113. 

8. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av effekterna av de nya 
riktlinjerna och reglerna för föreningsbidrag i Melleruds kommun. Redovisning ska ske i  
kommunstyrelsen i januari månad 2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsbidrag i Melleruds kommun har traditionellt hanterats av olika nämnder och 
förvaltningar. Detta har fått till följd att en och samma förening kunnat beviljas bidrag för 
likartade ändamål från flera olika håll. Överblicken och samordningen av föreningsbidragen har 
därmed varit svår att uppnå. 
Översyn av föreningsbidrag med huvudfokus på kommunstyrelsens förvaltning har pågått sedan 
2018. Ett antal delutredningar har genomförts och redovisats, dock utan att erforderliga beslut 
har kunnat fattas. 
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En fullödig översyn behöver därför göras avseende kommunens samtliga föreningsbidrag i syfte 
att skapa ett förenklat, sammanhållet och effektivt bidragssystem.  
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2022, § 327, att remittera förslag till Riktlinjer för 
föreningsstöd i Melleruds kommun till partigrupperna för synpunkter. Ärendet tas upp till ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 164. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 394. 
• Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den  

6 maj 2021, § 112. 
• Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av 

kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 210,  
• Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av 

kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 112,  
• Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng - för lokala föreningar inom 

Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 113. 
• Fördjupad ärendebeskrivning 
• Förslag Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun 
• Föreningarnas synpunkter 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-29, § 327. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. inrätta en kommunövergripande/samordnande funktion, med placering i 
Personalenheten/Medborgarkontoret för att administrera föreningsbidragen. 

2. anta Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

3. säga upp följande avtal angående föreningsbidrag senast 30 september 2023:  BK Håvås,  
Håfreströms IF, Melleruds IF, Melleruds Brukshundklubb, Melleruds Ridklubb, Melleruds 
Scoutkår, HRF Mellerud, OK Kroppefjäll. Samtliga avtal tecknade 2009. 

4. omfördela budgetmedel så att ekonomin anpassas till de nya bidragsformerna; medel för 
investeringsbidrag förs över till enhetschef personalenhet/medborgarkontoret, medel för  
del av hyresbidrag förs från samhällsbyggnadsförvaltningen till enhetschef 
personalenhet/medborgarkontoret. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att  
den anpassas till riktlinjerna för föreningsbidrag enligt föreliggande förslag. 

6. uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att ta fram och fastställa riktlinjer för bidrag  
inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde.  

7. följande riktlinjer upphävs: 

a. Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den  
6 maj 2021, § 112. 

b. Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av 
kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 210,  
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c. Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av 
kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 112,  

d. Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng - för lokala föreningar inom 
Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 113. 

8. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av effekterna av de nya 
riktlinjerna och reglerrna för föreningsbidrag i Melleruds kommun. Redovisning ska ske i  
kommunstyrelsen i januari månad 2024. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 7   
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Lönekartläggningen 

• Medarbetarundersökningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 8 
 
Information om offentlig renhållning och planen för den fortsatta 
driften av verksamheten 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Samfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för renhållning informerar om den offentliga 
renhållningen, planen för den fortsatta driften av verksamheten och vilka åtgärder som  
kommer att genomföras. 

• Vad gör offentlig renhållning idag? 

• Bemanning idag. 

• Tidigare information till KSAU 2021-11-30. 

• Analys av verksamheten idag. 

• Åtgärder. 

• Konsekvens av åtgärd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 9  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Orsaker till att miljöstationen på kommunförrådet stängts. 

• Vinterväghållning i olika kommundelar – kommunens och Trafikverkets ansvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 10    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Visit Dalsland/Dalslands kanal AB – organisationsförändring. 

• Övning kring elsituationen den 14 januari 2023. 

• Samverkan 4D – möte med kommunledningar. 

• Kommunens reservkraftverk. 

• Dalsland Center – utveckling, sommarsäsongen 2023 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda - styrelsemöte 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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