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§ 224  
 
Träff med byggnadsnämndens presidie 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella plan- och byggfrågor  
med byggnadsnämndens presidie: 

• Workshops om fördjupas översiktsplan Sjöskogen 

• Strandskyddsfrågor 

• Information till företagare och invånare om lagstiftning m.m. för likabehandling 

• Utveckling av dialog med företagare och invånare 

• Regelbundna dialogmöten – byggnadsnämndens presidie/kommunatyrelsens arbetsutskott 
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§ 225 Dnr KS 2022/297 
 
Svar på remiss - Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun lämnar nedanstående synpunkter som svar 
på remissen Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefkord (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har remitterat Miljömålsberedningen delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 
till Melleruds kommun för synpunkter. Regeringen önskar synpunkter på överväganden och 
förslag i betänkandet särskilt med fokus på förslag på nya mål och behov av styrmedel och 
åtgärder för att nå dessa föreslagna mål. 

Miljömålsberedningen ska, enligt direktiv från regeringen, verka för att nå en bred politisk 
samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Enligt tilläggsdirektiv från regeringen 
ska Miljömålsberedningen föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från 
konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
 
Synpunkter på remissen 

Dalslands miljö- och energikontor (i fortsättningen benämnt DMEK) ser positivt på beredningens 
förslag när det gäller att stärka betydelsen av den offentlig upphandlingen i klimatfrågor som 
t.ex.: 

• Ändring i lagen om offentlig upphandling genom tillägget; en upphandlande myndighet ska 
beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling. 

• Etappmål för utsläpp från offentlig upphandling av varor och tjänster. 

• Att Upphandlingsmyndigheten ska samarbeta med Naturvårdsverket för att ta fram kriterier 
för vad som ska räknas som klimatkrav i offentlig upphandling. 

• En ny programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från 
offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

Som det står i Miljöberedningens förslag så är kommunerna den organisationsform bland de 
offentliga organisationerna som tillsammans har den största klimatpåverkan i och med sitt 
breda upphandlingsområde. Vidare har kommunerna svårt att nå upp till målet ”en miljömässigt 
ansvarfull offentlig upphandling” som är ett av målen i den nationella upphandlingsstrategin. 
Detta redovisas i Tabell 13.2 i förslaget. Detta trots att det har funnits en politisk vilja för 
klimatomställning och gjorts regionala satsningar såsom ”Klimat2030- Västra Götaland ställer 
om” under flera år. Upphandlingsområdet är ett utpekat viktigt område i denna satsning. DMEK 
saknar en analys kring varför kommunerna ligger sämst till i måluppfyllelsen och önskar att 
analysen ligger till grund för Miljöberedningens förslag för att underlätta för kommunerna.  
Miljöberedningens förslag om bland annat resultatindikator och förslaget om klimatkrav i 
myndigheternas instruktioner kommer att innebära en tillkommande administrativ uppgift vilket 
beskrivs i konsekvensanalysen. Särskilt för de organisationer som inte har kommit så långt i sin 
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omställning, exempelvis små kommuner, kommer att få en ökad administrativ uppgift.  För en 
liten kommuns upphandlarfunktion är det svårt att prioritera förarbetet och uppföljning i ett 
upphandlingsförfarande, vilket är en viktig del för utvecklingsarbetet inom upphandling. För att 
underlätta för upphandlare i små kommuner välkomnas mer stöd från t.ex. 
Upphandlingsmyndigheten och SKR.  
DMEK hade gärna sett att beredningen presenterat förslag som ger ökade förutsättningar att 
hitta mer lokala ”lösningar” (t.ex. lokala leverantörer) i den offentliga upphandlingen. DMEK har 
uppfattningen att lokala ”lösningar” i upphandlingar ofta kan medföra både klimatsmarta 
effekter, bidra till hållbara helhetslösningar, men också ge viktiga synergieffekter. Lokala 
lösningar kan ofta också ge en god pedagogisk förståelse för betydelsen av klimatsmarta 
upphandlingar och den lokala nivån ger också förutsättningar för ett större ansvarstagande 
kring effekterna av upphandlingen. Ett sådant exempel är upphandling av köttprodukter. En 
lokal producent av så kallat naturbeteskött har ofta svårt att ”vinna” en upphandling gentemot 
en större köttleverantör (inom landet eller utanför Sverige). Förutom naturbetesköttets positiva 
klimateffekter ger det också mycket positiva effekter för t.ex. den biologiska mångfalden. 
Förhoppningsvis kan de klimatkrav som Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten ska ta 
fram även beakta viktiga och tydliga synergieffekter när klimatanpassade upphandlingar 
genomförs.   

DMEK konstaterar att beredningen inte redovisar vare sig tankar, strategier eller förslag som 
kan minska eller förändra den klimatpåverkande konsumtionen, utan enbart uppehåller sig kring 
strategier för att minska utsläppen av vår konsumtion. Med tanke på att de klimatpåverkande 
utsläppen behöver minska både kraftigt och snabbt så anser DMEK att det är uppenbart att det 
behövs åtgärder som både minskar själva den klimatpåverkande konsumtionen som dess 
utsläpp. Sådana åtgärder medför sannolikt ett behov av systemförändringar med bl.a. 
styrmedel som driver mot resurshushållning etc. Tyvärr saknar delbetänkandet förslag till 
sådana incitament.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Remisshandling – SOU 2022:15 - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-

offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/  
• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse/förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun lämnar 
nedanstående synpunkter som svar på remissen Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/
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§ 226  
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetschefen redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap: 

• Rapport från lokala brottsförebyggande rådet. 

• Styrel. 

• Krisberedskapsveckan under vecka 39 – tema Mat. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 227 Dnr KS 2021/306 
 
Delregional oljeskyddsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Delregional oljeskyddsplan för Vänern. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. I kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys har oljeutsläpp i Vänern identifierats som risk. Med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, ska kommunen även fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser.  Av det skälet har en plan vid oljeutsläpp tagits fram. 

Representanter från Melleruds kommun, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Norra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och Dalslands Miljö- och Energiförbund har 
gemensamt tagit fram den delregionala planen vid oljeutsläpp i Vänern. Planen avser främst 
kommunernas ansvar och agerande vid utsläpp av oljeprodukter i Vänern. 

Planen är utformad med en övergripande, gemensam del samt med bilagor för varje kommuns 
specifika uppgifter vid oljeutsläpp i Vänern. 
Ett antal praktiska åtgärder bör vidtas när planen är fastställd i respektive kommun. Dit hör 
planering kopplat till sanering.  
Under 2021 remitterades ett förslag till delregional oljeskyddsplan till grannkommuner och 
vattenråd utmed Vänern samt ett antal statliga myndigheter. Remissparterna, ställer sig i 
huvudsak positiva till förslaget. Några detaljerade synpunkter framförs kopplat till 
myndigheternas ansvarsområden. Ett antal av parterna, däribland Länsstyrelsen Västra 
Götaland och Havs- och vattenmyndigheten, lyfter särskilt fram att de är positiva till att 
kommunerna tagit fram denna plan gemensamt. Synpunkterna som framkommit i remissen har 
inarbetats i det slutliga förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till delregional oljeskyddsplan 
• Remissynpunkter och hur dessa hanterats i det slutliga förslaget. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer Delregional oljeskyddsplan 
för Vänern. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 228  
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 

• Fastighetsförsäljning Sapphultområde. 

• Grävningsarbete/byggande av staket längs E45 vid Sapphultsområdet 

• Detaljplan Kroppefjäll – budget, planavtal m.m. 

• Pågående rekrytering av ny VA-chef.  

• Vindkraftstransporter genom Mellerud. 

• Elbesparingar/effektiviseringar i kommunala fastigheter/lokaler. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 229 Dnr KS 2022/344 
 
Svar på remiss - Plan för tecknande av nytt samverkansavtal 
Teknikcollege Fyrbodal  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt 
samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i 
cirka 25 delregioner i Sverige varav Fyrbodal är en där alla 14 kommunerna ingår i avtalet idag. 

Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha industrins behov och företag får 
chans att påverka utbildningarnas utformning. Detta bidrar till säkrad kompetensförsörjning 
samt ökad tillväxt i regionen.  

Nuvarande samverkansavtal gäller t.o.m. 2022-12-31. Ett förslag på nytt samverkansavtal är 
framtaget för åren 2023-2027.  

Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industriutbildningar så att tillräckligt 
många elever väljer dem. Arbetet inom Teknikcollege Fyrbodal involverar skolor och 
utbildningsanordnare på gymnasiet och vuxenutbildningen och sker i nära samarbete med 
näringslivet.  
Tillsammans kartlägger företag och utbildningsanordnare behovet av arbetskraft på kort och 
lång sikt. Utbildningsutbudet anpassas i möjligaste mån till näringslivets efterfrågan på 
kompetens. Genom samarbete med företagen ges möjligheten till arbetsplatsförlagd utbildning, 
feriearbete och praktik av olika slag.  

I förslaget till avtal beskrivs de olika parternas ansvar och uppdrag som i stort sett ser ut som 
idag med några förtydliganden. Kostnader för Teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och 
fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021, för Melleruds 
kommun innebär det 44 172 kr för 2023, vilket sedan indexhöjs.  

Melleruds kommun ingår i detta avtal idag. Kommunen är dock inte utbildningsanordnare inom 
området men elever läser utbildningar inom Teknikcollege område och av den anledningen 
samt framtida kompetens-försörjning och kvalitet på utbildningar bedöms det vara av vikt att 
kommunen fortsatt ingår samverkansavtal för Teknikcollege inom Fyrbodal.  
Kommunerna i Fyrbodal har fått möjlighet att inkomma med remissvar som ska vara inlämnat 
senast 28 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att ställa 
sig bakom förslag till nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 230 Dnr KS 2022/43 
 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. 

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som 
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att 
ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. 
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om 
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet 
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så 
snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell. 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige 
den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.  

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och 
undertecknande senast den 31 oktober 2022. 

Arbetsutskottet beslutade dn 23 augusti 2022, § 211, att godkänna informationen samt att 
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022. 

Beslutsunderlag 
• Missiv. 
• Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026. 
• Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp 
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 231 Dnr KS 2021/358 
 
Svar på Inspektion av Melleruds kommuns systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till Arbetsmiljöverket enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket genomförde den 1 juni 2021 en inspektion av arbetsmiljöarbetet i Melleruds 
kommun. Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket ett antal krav till Melleruds kommun som 
krävde åtgärder.  Återkopplingsinspektion av genomförda åtgärder genomfördes den 15 juni 
2022 och då framkom att Arbetsmiljöverket begärde komplettering av de åtgärder som var 
genomförda och vill ha information om hur Melleruds kommun åtgärdat nedanstående brister. 

Arbetsmiljöverket vill att Melleruds kommun tydliggör våra rutiner och säkerställa att de anger 
hur dokumentation av den årliga uppföljningen och dess förbättringsåtgärder ska göras, samt 
hur Melleruds kommuns högsta ledning ska involveras i uppföljningen och de åtgärder som kan 
behöva vidtas. Melleruds kommun ska också säkerställa att rutinerna är kända av alla chefer 
och skyddsombud.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsmiljöverkets begäran om komplettering  
• Förslag till svar med bilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till 
Arbetsmiljöverket enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§  232 Dnr KS 2022/328 
 
Svar på remiss - Fördjupad översiktsplan för Brålanda - Vänersborgs 
kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Vänersborgs kommuns 
samrådsförfrågan enligt bifogat samrådsyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på fördjupad översiktsplan 
för Brålanda i Vänersborgs kommun. Den fördjupade översiktsplanen är utställd för samråd till 
och med 25 september 2022. 
Vänersborgs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda med förslag 
på hur Brålanda ska utvecklas i framtiden. Bland annat fokuserar planen på fyra strategiska 
satsningsområden: utveckling av stationsområdet Brålanda, hållbar infrastruktur, ett stärkt 
näringsliv och föreningsliv och utveckling av blågrön infrastruktur. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremiss – Förslag på Fördjupad översiktsplan för Brålanda, Vänersborgs kommun. 
• Förslag till remissvar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara 
på Vänersborgs kommuns samrådsförfrågan enligt bifogat samrådsyttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 233 Dnr KS 2022/420 
 
Tillköp av kvällståg av Västtrafik 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsammans med Åmåls kommun framföra till Västtrafik behovet av ökad turtäthet morgon 
och sen eftermiddag, för att underlätta för in- och utpendling till och från Dalslands-
kommunerna. 

2. uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med Västtrafik för tillköp av sent kvällståg  
mellan Trollhättan och Åmål fredagar och lördagar, enligt offert från Västtrafik. 

3. bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 265 tkr för 2023 avseende kvällståg. 
4. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapport senast i september 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har tillsammans med Åmåls kommun identifierat behov av utökad 
turtätheten för tåg för att underlätta in- och utpendling. Intresset för tåg är större än någonsin, 
främst beroende på förändrade resvanor, ökad arbetspendling och miljömedvetenhet. En ny, 
tätad tidtabell med utökad trafik mellan Göteborg och Åmål bidrar till att underlätta såväl in- 
som utpendling från Dalsland.  
Melleruds kommun har tillsammans med Åmåls kommun gjort en förfrågan till Västtrafik för 
tillköp av trafik, gällande ett kvällståg fredag och lördag, fram till dess att Västtrafik själva kör 
turerna. Ökad turtäthet genom tillköp av tågtrafik under fredag och lördag kväll bidrar till 
hållbara och livskraftiga kommuner som skapar förutsättningar för att behålla våra invånare 
samt stärka Åmål som attraktiv kommun. 
Västtrafik AB och som ägs av Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken för 
invånarna i Västra Götaland. Västtrafik erbjuder alla Västra Götalands kommuner att köpa till 
kollektivtrafik om kommunen önskar ett större utbud än det som Västtrafik erbjuder. För de 
tillköp som görs tecknas ett ettårs-kontrakt, ett så kallat trafiktillköpskontrakt.  
I dagsläget, måndag till söndag, avgår sista turen från Göteborg till Mellerud/Åmål klockan 
19:14 med ankomst Mellerud 20:17 och Åmål 20:41.  

Tillköp av resa från Trollhättan kl 23:40 fredag och lördag innebär att man kan åka från 
Göteborg kl 22:50 med ankomst Trollhättan kl 23:33 och därefter byta tåg till 23:40-tåget för 
att ankomma Mellerud kl 00:07 och Åmål kl 00:30. Detta bidrar till hållbara och starka 
kommuner. 
Västtrafik har själva konstaterat att kvällståget ligger i linje med målbild Tåg 2028 och kommer 
därför titta vidare på möjligheten att införa kvällståget från och med Trafikplan 2024. 

Beslutsunderlag 
• Västtrafiks offert 2022-04-29. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. tillsammans med Åmåls kommun framföra till Västtrafik behovet av ökad turtäthet morgon 

och sen eftermiddag, för att underlätta för in- och utpendling till och från Dalslands-
kommunerna. 

2. uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med Västtrafik för tillköp av sent kvällståg  
mellan Trollhättan och Åmål fredagar och lördagar, enligt offert från Västtrafik. 

3. bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 265 tkr för 2023 avseende kvällståg. 

4. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

5. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapport senast i september 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 234 Dnr KS 2022/252 
 
Melleruds Bostäder AB – kvartalsrapport och prognos 2/2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet per kvartal 2/2022 är +2,4 mkr, vilket är 2,1 mkr högre än budget. Det beror 
framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket, ersättningar för akutboende och lägre 
kostnader för underhållsåtgärder än budgeterat. 

Prognostiserat resultat för helåret är + 0,2 mkr, vilket är ca 1 mkr lägre än budget och  
beror på främst på ökade elkostnader.  
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2022 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-08-09, § 36.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 235 Dnr KS 2022/393 
 
Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
(NÄRF) 2023  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets- 
utövning och myndighetstillsyn för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 
Taxans uppräkning utgår från KPI för material och enligt uppskattad lönerevision för 
personalkostnader (totalt 2,5 %). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februari 2022). 
Prognos för KPIF avseende 2023 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet 
och pensionskostnaderna för NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För år 2023 är 
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 %. 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 23 juni 2022, § 31, 
att fastställa taxor för 2023. Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01. Direktionen 
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfull-
mäktige i respektive medlemskommun för antagande. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 
• Direktionens beslut 2022-06-23, § 31.  
• Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): 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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§ 236  
 
Aktuella ekonomifrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen redogör för aktuella ekonomifrågor: 

• Skatteprognos för 2023-2025. 

• Befolkningsprognos 2023-2025. 

• Pensionskostnadsprognos 2023-2025. 

• Löneprognos.  

• Övriga kostnadsprognoser, inflationens påverkan m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 237  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Förvärv av Coop-fastigheten i Mellerud. 

• Älvan – caféverksamhet för äldre/Idégruppen Älvan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 238    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Trafikverket har anlitat en konsult som ska ta fram ett förslag på säker övergång vid 
Melleruds station. 

• Presidiemöte med Melleruds Ridklubb. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder. 

• Invigning av Familjecentralen. 

• Melleruds Bostäders avtal för lägenheter med Migrationsverket. Anvisningsansvaret har 
övergått kommunerna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 239    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Wärdshuset på Dal i Mellerud för att informera sig om 
företagets verksamhet och framtidsplaner. 


	Svar på remiss - Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Synpunkter på remissen

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


