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§ 33 

 

Redovisning av kostnad per brukare (KPB) 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärende  

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika  

insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Metoden bygger på avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för olika typer 

av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. En 
enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det blir möjligt att jämföra 

kommuner med varandra.  

 
Beslutsunderlag  

• Presentation Kostnad per brukare (KPB) 2021.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 34  Dnr KS 2022/393 

 

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
2023, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 

myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Patrik Tellander (M) i handläggningen av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att begära en genomlysning av förbundets ekonomi samt det 

upparbetade kapitalet och dess höga nivå från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 

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.  

• Arbetsutskottets beslut 2023-01-24, § 1. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 

Jörgen Eriksson (KIM) och Peter Ljungdahl (C): Kommunstyrelsen beslutar att begära en 
genomlysning av förbundets ekonomi samt det upparbetade kapitalet och dess höga nivå från 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på Erikssons m.fl. tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 35 Dnr KS 2023/27 

Lönekartläggning för Melleruds kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten Lönekartläggning för Melleruds  
kommun 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män  

(vilket regleras i diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är  
att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin 

förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till  
varför det skiljer i lön.   

Lönekartläggning för Melleruds kommun 2022 sammanfattar resultatet av ett omfattande 
arbete i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare, oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga 

faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa 

skillnader justeras enligt lagtexten.  

Eftersom 2022 års lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller 

handlingsplanen inga åtgärder gällande detta. Däremot finns det en åtgärd i syfte att  
utveckla lönekartläggningsprocessen. 

Beslutsunderlag 

1. Lönekartläggning för Melleruds kommun 2022. 
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten 

Lönekartläggning för Melleruds kommun 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2023-02-08 8

  

 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 36  

Aktuella arbetsmiljöfrågor 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Protokollsanteckning 

Olof Sand (S) och Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

”Under mandatperioden 2019 – 2022 har vi i oppositionen återkommande påtalat brister i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på socialnämndens område. Initialt ville varken Kommunstyrelsen kännas 
vid sin roll som ytterst ansvariga för de anställdas arbetsmiljö och efterlevandet arbetsmiljölagstiftning, det 
gick så långt att dåvarande ordförande i Socialnämnden vägrade att anse sig ha ett arbetsmiljöansvar för 
sin nämnd.   

Dåvarande politiska ledning tog då krafttag, en process ledd av HR genomfördes med översyn av 
arbetsmiljöpolicy, mål, styrdokument och det en gång erkänt fina arbetsmiljöarbetet fick en omstart med 
en ny Arbetsmiljöhandbok och utbildning av alla chefer. I budgetprocessen beslöt KS att ett verktyg skulle 
köpas in för att HR skulle en gång per år skulle kunna samla och redovisa resultatet av OSA 
(Organisatorisk och social arbetsmiljö) enkätens kartläggningar på enheter och förvaltningar och bidra till 
förbättringsarbetet. 

Under punkten om aktuella arbetsmiljöfrågor har vi Socialdemokrater löpande lyft brister i arbetet med 
OSA- enkäter på Socialnämndens område, de senaste 4 åren har den inte redovisats till nämnden, även 
om socialchefen redovisade en OSA enkät 2022 som vid närmare granskning var det ett hopklipp från en 
liten del av verksamheten. 

Även Arbetsmiljöverket har under 2022 vid flera tillfällen begärt in kompletteringar från Socialnämnden på 
grund av brister i hur de årliga rutinerna följs upp, hur de dokumenteras och hur den högsta ledningen 
involveras i uppföljningen och de åtgärder som kan behöva vidtas. Dessutom saknas rutiner för att 
säkerställa att rutinerna är kända av alla chefer och skyddsombud. 

Under informationspunkten arbetsmiljö vid Kommunstyrelsens möten har vi, i vår uppsiktsplikt löpande 
ifrågasatt Socialnämndens underlåtande att genomföra OSA enkäten och kritiserat trivselundersökningen 
med hjälp av en mätsticka. 

När HR i september 2022 informerade om att nu var det på plats och en Medarbetarundersökning skulle 
genomföras. Vi begärde då i Kommunstyrelsen att vi skulle få se de frågor som enkäten skulle innehålla, vi 
ville självklart förvissa oss om att OSA enkätens frågor fanns med.  HR försäkrade oss om att detta skulle 
ske, men detta skedde inte. 

Undersökningen som idag redovisas under punkt 4, KS, är en helt annan undersökning, kallad 
Medarbetarundersökning i ett bredare New Public Managementperspektiv som oftast använd för att lyfta 
aktiebolag för ökad fokusering, framtagen med hjälp av en konsultfirma (med endast 5 frågor under 
Organisatorisk och social arbetsmiljö)  

OSA enkät som ligger i årshjulet och är gemensamt framtagen av arbetsmarknadens parter. OSA enkäten 
(56 frågor) är kostnadsfri, går att jämföra med andra arbetsplatser och vilar på många års evidens och 
beprövad. SKR tillhandahåller ”OSA-Kompassen. sunt arbetsliv” som används av många kommuner och 
regioner i Sverige!  

Vi förutsätter att den politiska ledningen, Kommunstyrelsen i Melleruds kommun, tydliggör om man 
överhuvudtaget tänker efterleva lagstiftningen och egna rutiner och redovisa OSA enkäten för varje del av 
Socialnämndens område med omedelbar verkan.” 
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Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen, HR-chefen samt HR-konsult redovisar och 
diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor: 

HR-chef och HR-specialist redovisar utförd medarbetarundersökning 

• Beskrivning av metodologi använd i undersökningen 

• Beskrivning av hur resultaten har jämförts med index vilka utgår från såväl kommuner 

som privata aktörers resultat i relation till metodologins mätvärden. 

• Summering av Melleruds kommuns resultatutfall i relation till globala och kommunala 
index. 

• Detaljerad genomgång av utfallen inom undersökningens specifika mätområden. 

• Sammanfattning av vad undersökningens fokusområden berört. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 37 Dnr KS 2023/19 

 

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende byte av 
6 fönster i receptionsbyggnad och dörr till personalrum 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en investering avseende byte av 6 fönster i receptionsbyggnad och dörr till 

personalrum till ett belopp av 60 tkr (60 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 

investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 

kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 11 januari 2023 ansökt om att kommunen godkänner en 
investering avseende byte av 6 fönster i receptionsbyggnad och dörr till personalrum. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 60 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år. Förslag till 
avskrivningstid är 20 år, vilket överensstämmer med kommunens avskrivningstid för fönster. 

Vita Sandras Camping är informerad om att från och med 2023-02-01 ska minst två offerter 

inlämnas i samband med godkännande av investering.  
 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-07, § 13. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna en investering avseende byte av 6 fönster i receptionsbyggnad och dörr till 
personalrum till ett belopp av 60 tkr (60 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadschefen 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 38 Dnr KS 2023/33 

 

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende 
montage av solceller på södra taket på servicehuset 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en investering avseende montage av solceller på södra taket på servicehuset, 

enligt alternativ 1 på offerten, till ett belopp av 298 tkr (298 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 

investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 

4. för godkännande av investering enligt alternativ 2 måste en ny förfrågan om godkännande 

av investering inlämnas till kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 

kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 18 januari 2023 ansökt om att kommunen godkänner en 

investering avseende montage av solceller på södra taket på servicehuset för att 
energieffektivisera och få ned förbrukningen. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 298 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Vita Sandras Camping är informerad om att från och med 2023-02-01 ska minst två offerter 
inlämnas i samband med godkännande av investering.  

Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-07, § 14. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

1. godkänna en investering avseende montage av solceller på södra taket på servicehuset, 

enligt alternativ 1 på offerten, till ett belopp av 298 tkr (298 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 

4. för godkännande av investering enligt alternativ 2 måste en ny förfrågan om godkännande 

av investering inlämnas till kommunen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Vita Sandars Camping AB 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 39 

 

Information om brandskydd 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Tellander, Räddningstjänsten i Mellerud, redogör för brandskydd och larmfunktioner. 

• Utrymningsövning, vilken kommunstyrelsen ej haft kännedom om innan sammanträdet, 
genomförs för att pröva beredskapen hos kommunhusets anställda likväl som samlade 

politiker. 

• Patrik redogör för hur övningen kommer utvärderas och resultaten redovisas. 

• Patrik redogör för övergripande säkerhetsfrågor och hur systemet är uppbyggt i kommunen. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2023-02-08 14

  

 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 Dnr KS 2021/641 

 

Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027  

enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027  

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. 

Reservationer  

Karin Nodin (C), Michael Melby (S), Olof Sand (S), och Peter Ljungdahl (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag och med hänvisningar till protokollsanteckningar i ärendet. 

Protokollsanteckning 

Michael Melby (S) och Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Melleruds kommun reserverar oss med bestämdhet mot dagens 
beslut om ny kulturstrategi för 2023 – 2027 för Melleruds kommun. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag som är den kulturstrategi som våra tjänstepersoner 
tillsammans med många aktörer inom Melleruds kulturliv arbetat fram under flera års tid. Detta förslag, 
utan det beslut om tillägg som nu beslutades av knappast möjliga majoritet,  hade gett Melleruds kommun 
en bra möjlighet att både säkra och utveckla vår förmåga som en mycket stark kulturkommun. 

För oss och för de flesta som älskar kultur i alla dess former är det en sorgens dag. Kommunstyrelsens 
beslut ska tas till slutligt avgörande i Melleruds kommunfullmäktige och vi vänder oss särskilt mot det 
beslutade tillägget i texten som ska känneteckna ”Strategier för kulturen 2023- 2027 i Melleruds kommun” 
som ska ”ta på sig en roll i att främja och vårda det svenska kulturarvet”. 

Den nu beslutade texten lyder ”I en tid präglad av utbrett ointresse för kulturpolitiska frågor, rotlöshet och 
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 om 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” 

Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister anser att denna skrivning är ett brott mot Grundlagen, 
Regeringsformen som klart och tydligt anger riktning och sammansättning av det moderna svenska 
samhället. Dessutom en helt ny riktning där lokala politiska partier vill styra den tidigare fria 
kulturutövningen i vår kommun. Vi anser inte att själva beskrivningen av tillståndet i Melleruds kommun är 
sanningsenligt och vare sig vi tre politiska partier, eller alla de som deltagit i själva framtagandet av 
ursprungsförslag till ny kulturstrategi anser att det politiskt framtagna tillägget är relevant eller praktiskt 
genomförbart, inom ramen för alla de lagar och regler som bygger vår svenska demokrati och alla dess 
lagar och institutioner.    

Vi ryser vid tanken av tidigare historiska jämförelser och känner djup oro när Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Kommunpartiet i Mellerud utan eftertanke och enbart i maktsyfte beslutar om att 
införa Sverigedemokratiska socialkonservativa värderingar med rötter i nazistiska och fascistiska tankegods 
i Melleruds kommuns viktiga gemensamma styrdokument som ska styra Melleruds kommun fortsatta 
arbete som välkänd och aktad kulturkommun. 

Vi ryser även vid tanken att den av KS föreslagna ”Kulturstrategin 2023 – 2027 för Melleruds kommun inte 
bara stannar vid ord, utan också som i några andra svenska kommuner börjar omsättas i handling! 
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Karin Nodin (C) och Peter Ljungdahl (C) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Centerpartiet reserverar sig emot det modifierade förslag till Kulturstrategi som minoriteten, KIM, KD och 
M, även kallat Styret tillsammans med SD valt att lägga fram. 

Centerpartiet bifaller det ursprungliga förslaget som framarbetats i samförstånd med Melleruds kulturliv, 
föreningar och kommunens tjänstemän. Processen har varit gedigen. Det är ett väl förankrat förslag. 

Att Minoriteten i Mellerud nu viker sig för SD och väljer att föra in skrivningar som direkt härstammar ifrån 
Emil Aronssons (SD) motion 2021/22:2496, den så kallade Kulturkanonen, är häpnadsväckande och 
mycket oroande för all typ av kulturverksamhet i vår kommun. Kanonen förespråkar en inskränkt syn på 
kultur! Inget av detta har efterfrågats av arbetsgrupperna enligt de tjänstgörande tjänstemännen under 
mötet, Clas-Göran Jansson respektive Katarina Kjörling.  

På en direkt fråga under Kommunstyrelsemötet kan inte SD:s eller övriga minoritetspartier, KIM; KD eller 
M; definiera vad som är svensk kultur! Det är avgörande för de framtida bedömningar som kommunens 
tjänstemän ska göra i sina arbeten.  

Utan att förankra förändringen i texten, genom möjligheten att återremittera ärendet till de arbetsgrupper 
som funnits och som arbetat fram det ursprungliga förslaget, så väljer man att ”köra” över alla! Är det 
delaktighet? Nej! Det har beslutats om en Kulturstrategi där alla kommuninnevånare inte är välkomna till 
ett rikt och levande kulturliv! 

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 beslutade 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 togs upp för ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2023. 

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. 
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• Arbetsutskottets beslut 2023-01-24, § 5. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

1. Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027  

enligt föreliggande förslag. 

2. Michael Melby (S): Återremittering av förslaget i sin helhet. 

3. Karin Nodin (C) med Michael Melby (S), Olof Sand (S), Pål Magnussen (V) och Peter 

Ljungdahl (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 
2023-2027 enligt förvaltningens förslag. 

4. Michael Melby (S) med Karin Nodin (C), Olof Sand (S), Pål Magnussen (V) och Peter 

Ljungdahl (C): beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 enligt 
föreliggande 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 frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska 

återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till ordförandes förslag om att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst till att Melbys m.fl. förslag om återremiss. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra 

ärendet vid dagens sammanträder 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för ordförandens förslag och fem nej-röster för Michael Melbys (S) förslag 
beslutar kommunstyrelsen att ärendet skall avgöras idag. 

 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Patrik Tellander (M)   x   

Daniel Jensen (KD)   x   

Jörgen Eriksson (KIM)   x   

Ulf Rexefjord (SD)   x   

Liselott Hassel (SD)   x   

Michael Melby (S)    x  

Olof Sand (S)    x  

Pål Magnussen (V)    x  

Karin Nodin (C)    x  

Peter Ljungdahl (C)    x  

Ludwig Mossberg (M)   x   

Summa 6 5  

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot förslag av Karin Nodin (C) samt Michael 

Melby (S) m.fl och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till förslag av Karin Nodin (C) och Michael Melby (S) m.fl. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för kommunstyrelsens förslag och fem nej-röster för förslag av Karin Nodin 

(C) och Michael Melby (S) m.fl beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Patrik Tellander (M)   x   

Daniel Jensen (KD)   x   

Jörgen Eriksson (KIM)   x   

Ulf Rexefjord (SD)   x   

Liselott Hassel (SD)   x   

Michael Melby (S)    x  

Olof Sand (S)    x  

Pål Magnussen (V)    x  

Karin Nodin (C)    x  

Peter Ljungdahl (C)    x  

Ludwig Mossberg (M)   x   

Summa 6 5  

 

Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar slutligen på tilläggsförslag av Michael Melby (S) samt Karin Nodin (C) m.fl 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 41  Dnr KS 2018/264 

  

Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun  
 
Kommunstyrelsens 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 togs upp för 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. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-01-24, § 6. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

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: 

e. Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den  

6 maj 2021, § 112. 

f. Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av 

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

kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 112,  

h. Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng - för lokala föreningar inom 

Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 113. 

9. 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.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 42  Dnr KS 2023/6 

 

Kommunens årliga rapportering gällande krisberedskap och civilt 
försvar – verksamhetsåret 2022  
 
Kommunstyrelsens 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. 

• Arbetsutskottets beslut 2023-01-24, § 4. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppdra till kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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§ 43 Dnr KS 2023/52 

 

Policy avseende kränkande särbehandling, revidering  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Partipolitiskt engagemang införs som en åttonde 

diskrimineringsgrund i Policy avseende kränkande särbehandling, enligt föreliggande förslag. 

Reservationer 

Michael Melby (S), Karin Nodin (C), Olof Sand (S) och Peter Ljungdahl (C) reserverar sig 

gentemot beslutet till förmån för eget förslag med följande motivering: 

”Socialdemokraterna och Centerpartiet anser att det är oansvarigt och respektlöst av Kommunstyrelsens 
nya ordförande att lägga fram förslag till revidering av en för Melleruds kommun angelägen policy med en 
enkel beslutstext, utan att denna har fått beredas ordentligt av våra tjänstepersoner. 

Vi yrkar avslag om minoriteten med stöd av Sverigedemokraterna i Melleruds kommun ändå tar förslaget 
vidare, reserverar oss dessutom bestämt mot själva innehållet som vi anser vara ett brott mot gällande 
Sveriges Rikes Grundlag.  

Själva förslaget ”Att införa partipolitiskt engagemang som en åttonde diskrimineringsgrund i Policy 
avseende kränkande särbehandling för Melleruds kommun, bryter mot lagens själva syfte där det klart 
framgår varför lagen omfattar sju olika diskrimineringsgrunder. I denna del av grundlagen och gällande 
Diskrimineringslag ifrån 2008 framgår det tydlig att; ”politiska åskådningar och etiska eller filosofiska 
värderingar” som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd”. 

Att föra in detta som en åttonde punkt i Melleruds kommuns policy kring kränkande särbehandling, som 
enda del av fastställd policy, där inte lagen gäller blir i praktiken både vilseledande och verkningslöst. 

Det finns andra lagrum i svensk lag som skyddar politiska partier, dess företrädare i en aktiv demokrati, så 
som yttrandefrihet, föreningsfrihet och föreningsrätt som väl tillgodoser den trygghet att verka inom 
svensk demokrati som förslaget avser.” 

Sammanfattning 

’’Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, 
bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god 
arbetsmiljö.’’ – Så står det i inledningen av vår policy avseende kränkande särbehandling. Detta 

är för oss oerhört viktiga principer. 

Men på senare tid, har vi i vårt land kunnat se exempel på där politiskt engagemang hämmar 
medborgare på deras arbetsplatser och deras möjlighet att exempelvis avancera. Vidare kan 

man läsa om flertalet tillfällen då personer blivit fråntagna deras förtroendeuppdrag i 
fackföreningar, på grund av att de enligt somliga har ’’fel värdegrund’’. Detta är ovärdigt en 

demokrati och ett framgångsland som Sverige. Ingen medborgare ska diskrimineras på grund 

av sitt engagemang i demokratins tjänst. 

Med anledning av detta, menar vi att Melleruds kommun ska ligga i framkant. Därför föreslår vi 

att partipolitiskt engagemang införs som en åttonde diskrimineringsgrund i Policy avseende 
kränkande särbehandling, fastställd av KF §7 den 30 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

• Ordförandeförslag 

• Förslag till reviderad policy avseende kränkande särbehandling 

• Arbetsutskottets beslut 2023-02-07, § 19. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Kommunstyrelsen beslutar att Partipolitiskt engagemang införs som en åttonde 

diskrimineringsgrund i Policy avseende kränkande särbehandling, enligt föreliggande förslag. 

Michael Melby (S) och Karin Nodin (C): Avslag till att införa Partipolitiskt engagemang som en 
åttonde diskrimineringsgrund i Policy avseende kränkande särbehandling, enligt föreliggande 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Kommunstyrelsens förslag ställs mot förslag från Michael Melby (S) och Karin Nodin (C). 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till förslag av Michael Melby (S) och Karin Nodin (C). 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 5 nej-röster till förslag av Michael Melby (S) 
och Karin Nodin (C) beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Patrik Tellander (M)   x   

Daniel Jensen (KD)   x   

Jörgen Eriksson (KIM)   x   

Ulf Rexefjord (SD)   x   

Liselott Hassel (SD)   x   

Michael Melby (S)    x  

Olof Sand (S)    x  

Pål Magnussen (V)    x  

Karin Nodin (C)    x  

Peter Ljungdahl (C)    x  

Ludwig Mossberg (M)   x   

Summa 6 5  
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§ 44 Dnr KS 2023/14 

 

Nominering av revisor för Småkoms förening 2023-2024 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun nominerar Eva Pärsson (M) till revisor för SmåKoms 

förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Småkoms valberedningen önskar nomineringar till årsstämman den 26 april 2023 i samband 

med Vårmötet den 26-28 april 2023 på Lundsbrunns Resort & Spa i Götene kommun.  

Följande val ska göras under stämman (inom parentes nuvarande): 

• Val av ordförande för 1 år (Peter Lindroth, Karlsborg) 

• Val styrelseledamöter – tre för 2 år (Ingrid Hugosson, Uppvidinge, Yoomi Renström, 

Ovanåker och Kristine Hästmark, Gnosjö) 

• Val av revisorer – en för 2 år, (Eva Pärsson, Mellerud) 

• Val av revisorssuppleanter – en för 2 år, (Kenneth Bengtsson, Kil) 

• Val av fyra representanter till valberedningen – två för 2 år, (Kent Hansson, Grästorp och 

Anders Ljung, Kinda) 
 

Beslutsunderlag 

• Småkoms valberednings skrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Bifall till att Kommunstyrelsens beslutar att: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun nominerar Eva Pärsson (M) till revisor för SmåKoms 
förening. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till  

Småkom 
Eva Pärsson 
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§ 45    

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

A - ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A 2 Brådskande ärenden 

2.1 Brådskande ärenden § 1/2023 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

C 15 Ekonomiärenden 

15.3 Lån och placeringar § 1/2023 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 12/2023 

H MEDBORGARKONTORET 

H 23 Färdtjänstärenden 

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 8/2023 

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735) § 4/2023 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 46  

   

Anmälan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet  

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Finansiell rapport per 2022-12-31. Dnr KS 2022/85. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 47  

   

Information från kommunchefen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor. 

• Kommunchefen redogör för hur arbetet med avsiktsförklaring relaterat till projektet ”Det 
goda livet i Dalsland” fortskrider samt hur fokus senaste tiden varit gentemot idéer 

relaterade till co-working hubbar. 

• Kommunchefen informerar om hur arbetet med utvecklingen av Köpmantorget 4, tidigare 
COOP, fortskrider och ger en kort framåtblick kring vilka alternativ som betraktas existera för 

byggnadens framtid. 

• Kommunchefen berättar kort om sitt deltagande vid ett samverkansmöte med 
Dalslandskommunerna och Arbetsförmedlingen. 

• Kommunchefen berättar att en ny dialog har påbörjats kring kommunens avtal för 

gymnasieutbildningen Naturbruk 2023 och beskriver kort vad som skett i ärendet senaste 

tiden. Västkom har fått i uppdrag, tillsammans med Vg-regionen, att ansvara för det projekt 
som knyter an till avtalet framöver. Flertalet kommuner och intressenter har varit delaktiga i 

framtagandet av uppdraget till Västkom och processen fortskrider. 

• Kommunchefen meddelar att ett möte har skett den 9 december 2022 inom 
Samverkansrådet 4D, som är en konstellation av fyra samverkande kommuner i Dalsland, 

vilket bland annat ansvarar för projektet ”Det goda livet i Dalsland”. Under mötet 

redogjordes för vad som pågår inom projektet. Vid tidigare nämnt möte mellan kommuner 
så fördes diskussioner kring förutsättningarna för ökad samverkan i nya projekt med 

möjligheten att skapa stora resultat via små insatser. Vid mötet diskuterades även hur rådet 
kan skapa förutsättningar till ökad insyn och transparens i verksamheten.  

• Kommunchefen berättar kort om hur uppbyggnaden av Campus Dalsland fortskrider och 

meddelar att mer information kommer lämnas under Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
nästkommande möte den 21 februari där en representant från projektet kommer delta för 

att berätta mer. Kommunchefen berättar även att det finns pågående diskussioner om hur 

det kan bli aktuellt med en sjuksköterskeutbildning vid framtida Campus Dalsland. 

• Kommunchefen redogör att en förberedelseprocess påbörjats hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen berörande kommunhusets ombyggnation och renovering. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 48    

 

Information från ledamöter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor. 

• Jörgen Eriksson (KIM) redogör för en upplevd problematik i relation till existerande 

struktur för bokningar av möten/utbildningar m.m. Redogörelsen följs av en 
ämnesrelaterad dialog. 

• Pål Magnusson (V) meddelar att han önskar att kommunstyrelsen tillför ett extra 

ärende gällande POLSAM till kommunstyrelsen nästa sammanträde 8 mars 2023.  

• Daniel Jensen (KD) ger en rapport från Skålleruds fiberförenings senaste styrelsemöte.  

• Ludwig Mossberg tackar Ingrid Engqvist för den tid hon tjänstgjort hos Melleruds 
kommun då mötet är hennes sista innan pensionering. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 


