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Innehållsförteckning 
 

§ 286  Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet 2023  4 

§ 287  Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2023 5 

§ 288  Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – diskussion om ekonomiskt läge 6 
§ 289  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder  

och animaliska biprodukter för 2023  
7 

§ 290  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område för 2023  

8 

§ 291  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer för 2023  

9 

§ 292  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens 
område för 2023  

10 

§ 293  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen för 2023 

11 

§ 294  Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023  12 

§ 295  Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering 14 
§ 296  Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2022-08-31 16 

§ 297  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti 2022 
med revisionsrapporter 

17 

§ 298  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 18 

§ 299  Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025 19 
§ 300  Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 2023 23 

§ 301  Avyttring av kommunala fastigheter, återrapportering av uppdrag 25 
§ 302  Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola 27 

§ 303  Samhällsbyggnadsfrågor  28 

§ 304  Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran 29 
§ 305  Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet 2023  31 

§ 306  Översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, delrapport 35 
§ 307  Tillväxt- och näringslivsfrågor  36 

§ 308  Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden  
2023-2026 

32 

§ 309  Gratifikation till kommunens anställda 2022 33 

§ 310  Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering av 
kommundirektörsinstruktion 

 34 

§ 311  Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 37 
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§ 286 Dnr KS 2022/485  
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, § 157,  att  

1. föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2023 utifrån föreliggande förslag, med 
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjälpmedel i hemmet.  

2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudie görs innehållande ett par konkreta exempel 
hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomiskt för de individer som 
ligger strax över gränsvärdet med egna medel.  

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

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

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Socialnämndens beslut 2022-10-18, § 157. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 287 Dnr KS 2022/485  
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-19, § 78. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 288 Dnr KS 2022/xxx 
 
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – diskussion om 
ekonomiskt läge 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter, kommunchefen och ekonomichefen diskuterar Stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) ekonomiska läge tillsammans med företrädare för Bengtsfors 
kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 289 Dnr KS 2022/509 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt 
lag om foder och animaliska biprodukter för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om 
foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

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

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 77. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 33. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 290 Dnr KS 2022/508 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn  
inom miljöbalkens område för 2023 

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

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

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 32, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med 
tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 2023. 

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 
 
Beslutsunderlag 

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

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 73. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 32. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från 
och med 1 januari 2023. 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 
2023 enligt Dalslands miljö- och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 291 Dnr KS 2022/507 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 

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

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 74. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 31. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023 enligt Dalslands 
miljö- och energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 292 Dnr KS 2022/506 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

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

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 75. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 30. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till 
taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 293 Dnr KS 2022/505 

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, § 34, att 
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels-stiftningen att gälla 
från och med 1 januari 2023. 

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion. 

Beslutsunderlag 

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

• Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 76. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, § 34. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till 
taxa för offentlig kon.troll enligt livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023 enligt Dalslands miljö- och 
energiförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 294 Dnr KS 2022/505 

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2023. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

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

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2023. 

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

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

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

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 kr/timma  
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari  2023 samt att timavgiften  
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 kr/timma. 
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Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 088 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.  

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

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

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

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

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 
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§ 295 Dnr KS 2022/512 

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbundsdirektionen, dvs inte den tillträdande, 
valt ledamöter/ersättare till den nya miljö- och energinämnden för den kommande 
mandatperioden. Det har vid kontakt med bl.a. förbundsjurist på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) framkommit att denna ordning inte är förenlig med kommunallagen. 

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande förbundsdirektionen  
som utser nämnd för den kommande mandat perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan 
process bör den nya nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig 
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den 1 mars 2023. Den tillträdande nämnden 
kommer således ha en mandatperiod fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2027-02-28. 

För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver mandatperioden för den 
nuvarande nämnden förlängas t.o.m. 2023- 02-28. Direktionen har i beslut daterat den 9 juni 
2022, § 23, rekommenderat medlemskommunernas  kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande nämnds mandatperiod t.o.m. 2023-02-28. 

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av 
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som 
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren  (dvs. har fyllt 18 år och är folkbokförd i någon av 
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 § har därför ändrats utifrån dessa rekommendationer. 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 6 oktober 2022, § 35, föreslagit 
att kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals- Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta 
om följande följande ändringar i förbundsordningen: 

• Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och 
med 1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum. 

• att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 § med följande lydelse: 
6 § Dalslands miljö- och energinämnd 
Varje medlemskommun föreslår ledamot/ledamöter respektive ersättare till nämnden.  
Utifrån förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till  
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och energinämnden. 
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens 
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 1 mars  
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum. 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 15 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, § 35. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

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

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

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 296 Dnr KS 2022/511 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

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

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr bättre än 
budget. Budgetavvikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar.  
För helåret prognostiseras ett resultat på -0,7 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än budgeterat. 
Dalslands miljö- och energiförbund har ett budgeterat negativt resultat på -0,5 mkr, vilket avser 
extra medel för utveckling av miljö- och energistrategiska arbetet.  

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-10-16, § 28. 
• Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022. 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 297 Dnr KS 2022/496 

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport 
januari-augusti 2022 med revisionsrapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport för perioden januari till 
augusti med bokslutsprognos till medlemskommunerna.  

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -1,8 mkr, varav sotningsverksamhetens 
resultat uppgick till -0,5 mkr och räddningstjänstens resultat till -1 ,2 mkr. En av orsakerna till 
underskottet är ökade personalkostnader till följd av flera större händelser.  

Prognosen för helår visar på ett resultat om -1,4 mkr, varav sotningsverksamheten -0,4 mkr och 
räddningstjänsten -1,0 mkr, vilket främst förklaras av högre personalkostnader och drivmedel. 

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021 
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så 
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god 
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser 
sotningsverksamheten. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras 
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2022.  Revisionen kan inte uttala 
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i 
delårsrapporten inte utvärderas på helårsprogos. Revisionen rekommenderar, liksom 
föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

• NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos. 
• Revisorernas granskning av delårsrapport 2022. 
• Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022. 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 298 Dnr KS 2022/498 

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens delårsbokslut.  

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de 
prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Revisorernas granskning av delårsrapport 2022. 
• Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022. 
• Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2022.. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 299 Dnr KS 2022/106 

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024–2025 enligt föreliggande  
förslag samt investeringsplan för åren 2023–2027. 

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona. 

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

till 446 mnkr. 
5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget. 

6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

 
Protokollsanteckning 
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

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

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

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

Utöver prognos 1 bör halvårsbokslutet och prognos vara de två kontrollstationer som prövas 
under 2023.  
Vi Socialdemokrater anser att denna modell är mer flexibel, för att kunna tillföra medel till 
verkliga behov inom driften och utgör en bra kompromiss mellan olika intressen jämfört med 
dagens system. Den är rimlig och ansvarsfull för att leva upp till våra gemensamma krav på 
ekonomisk hushållning. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för 2023 och plan 2024–2025 beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-22, § 89. 
Enligt kommunallagen 8 kap 10 § ska budgeten de år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet fastställas av nyvalda fullmäktige.  
Den samhällsekonomiska utvecklingen är mycket osäker bland annat beroende av hög inflation 
och effekter av kriget i Ukraina. Sedan budgeten beslutades i juni har inflationen fortsatt att öka 
mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten. Detta har framför allt påverkat 
pensionskostnaderna men även andra kostnader som livsmedel och fjärrvärme. Riksbanken har 
även gjort ytterligare räntehöjningar vilket medför ökade räntekostnader. I denna reviderade 
upplaga har budgeten justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos, 
ökade kostnader för livsmedel-, fjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare 
befolkningsutveckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av ändrad intern 
ränta och personalomkostnadspålägg. Sänks livsmedelspriserna eller fjärrvärmetaxan under 
2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta. 
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor, per 
skattekrona.  
Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 
%. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Extra kompensation har riktats till nämnder med 
kostnader för el, livsmedel, fjärrvärme och drivmedel. Köp av huvudverksamhet 
(gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 %. Kostnader för 
lönerevision har budgeterats centralt.  
Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 % 
till 2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.  
Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023. Ett nytt pensionsavtal samt värdeökning 
av pensionerna till 2023. Orsaken till detta är att pensionerna beräknas upp utifrån 
inflationstakten i juni året innan. I juni i år var inflationen 8,7 %. 
Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med totalt 9,2 mnkr (i 
budgeten som beslutades i juni) trots detta uppnås endast ett nollresultat. Resultatet minskar 
till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr. Orsaken till det 
förbättrade resultatet 2025 beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti 
med en lägre inflation och en återhämtning i ekonomin vilket innebär högre skatteintäkter. 
Budgetresultat förutsätter att nämndernas verksamhet anpassas till ramminskningarna. Någon 
reserv för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad. En förutsättning att nå budgeterat 
resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckligt. 
Endast ett finansiellt mål uppfylls år 2023, 2024 och 2025. Resultatmål och soliditetsmål uppnås 
inte. 
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Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget är mycket ansträngt 
kommande år. Kommunens budgeterade resultat uppfyller inte kommunfullmäktiges finansiella 
mål eller kommunallagens krav på God ekonomisk hushållning. Det finns heller ingen 
information om ytterligare tillskott från staten. Om kommunens förutsättningar inte förbättras 
eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste arbetet med åtgärder och anpassningar 
fortsätta för att få en ekonomi i balans. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna 
annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida  
generationers konsumtionsutrymme påverkas. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
• Reviderad Budget 2023 och plan 2024–2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024–2025 enligt föreliggande  
förslag samt investeringsplan för åren 2023–2027. 

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas därefter uppgå 
till 446 mnkr. 
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5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget. 

6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 300 Dnr KS 2022/485 
 
Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt 

föreliggande förslag. 

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

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

Enhetschef ges möjlighet att besluta om olika kampanjpriser för hela Rådahallens verksamhet 
och inte endast badpriser.  

Flertalet avgifter för Rådahallens verksamhet har ökats för att möta ökade driftkostnader för 
främst el.  

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

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

Vatten och avlopp:  Ökade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier 
Renhållning:  Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna 

Fjärrvärme:  Kostnader för bränsle och el ökar på kostnaden för den rörliga avgiften 
Ränte- och avskrivningskostnader ökar på kostnaden för den fasta 
avgiften 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 24 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt 

föreliggande förslag. 

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

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 25 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2022/501 
 
Avyttring av kommunala fastigheter, återrapportering av uppdrag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

1. avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden. 

2. utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen av sjöboden  
för att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet.  

3. utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i Sunnanå Hamn. 
4. utreda alternativa möjligheter angående Gamla Brandstationen. 

5. avvakta med att utreda lämplig åtgärd gällande Kroppefjällshemmet tills arbetet med 
detaljplanen i Dals Rostock är klar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen fick den 19 april 2022, § 139, i uppdrag att senast till kommun-
styrelsens arbetsutskott i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras 
(fastigheter m.m.).  
Blåklintsvägen 17 

Under de senaste åtta åren har Blåklintsvägen enbart och endast under cirka ett års tid använts 
som boende för ensamkommande flyktingar. I mars 2022 iordningställdes byggnaden för 
ukrainska flyktingar. Byggnaden blev då endast använd under en veckas tid. Idag står 
byggnaden tom och driver kostnader för både uppvärmning och skötsel. Med tanke på att 
lokalen inte varit lämplig för någon kommunal verksamhet sedan 2017 ser vi ingen användning 
för lokalen i framtiden.  
Sjöboden Sunnanå Hamn: 

Sjöboden nyttjas väldigt sällan för interna möten och uthyrningsfrekvensen till externa är låg. 
Sjöboden medför mycket extraarbete för fastighetsenheten och intäkterna täcker inte 
kostnaderna för drift och underhåll. Om man inte hittar alternativa användningsområden via 
andra verksamheter/aktörer så bör sjöboden avyttras. Vid en eventuell försäljning av sjöboden 
har kommunen fortfarande möjlighet att hyra ut lägenheten som är belägen i servicehuset i 
Sunnanå Hamn. 
Gamla Brandstationen 

Byggnaden är idag inte lämplig för kommunal verksamhet eftersom den inte är 
tillgänglighetanpassad och den är även i behov av underhåll. Lokalen på övervåningen har, 
under de senaste åren, enbart använts för tillfälliga behov som exempelvis SFI samt som 
evakueringslokal för personal efter branden på Fryken. Det krävs stora investeringar för att 
göra lokalen lämplig för kommunal verksamhet. 
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Kroppefjällshemmet 

Kroppefjällshemmet står idag tomt och för tillfället ser vi inget behov av att använda byggnaden 
för kommunal verksamhet. I mars 2022 inreddes fastigheten för att kunna användas som 
akutboende för ukrainska flyktningar, men byggnaden användes aldrig för det ändamålet. För 
att göra byggnaden lämplig för kommunal verksamhet krävs investeringar.  

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 139. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

1. avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden 

2. utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen av sjöboden för 
att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet.  

3. utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i Sunnanå Hamn. 

4. utreda alternativa möjligheter angående Gamla Brandstationen. 
5. avvakta med att utreda lämplig åtgärd gällande Kroppefjällshemmet tills arbetet med 

detaljplanen i Dals Rostock är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 302    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 

• Önskemål från JOAB om arrendeavtal i stället för köp av Hällan 1:244. 

• Hantering av förfrågningar om arrendera kommunal mark för solcellsanläggningar. 
 
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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§ 303 Dnr KS 2022/59 
 
Projekt Åsebro Skola – projektering av permanent tillbyggnad av 
skola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 mnkr från investeringsbudget för Markköp eller 
fastighetsköp 2023 till Projekt Åsebro Skola. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2022, § 22, att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Åsebro Skola projektering  
av permanent tillbyggnad av skola och redovisa när projektet färdigställts.  

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro 
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.  

Under våren och sommaren har en upphandlad konsultgrupp tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen och verksamheten arbetat fram ett förfrågningsunderlag som under 
september och oktober legat upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista datum att lämna  
anbud är satt till den 26 oktober 2022. 
Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan samhällsbyggnadsförvaltningen ej redovisa 
anbudssumma som vi får från totalentreprenör då absolut sekretess råder. 

I 2023 års investeringsplan och i 2022 års prognos finns uppskattad finansiering avsatt.  
Om det blir ett behov av ytterligare investeringsmedel utöver de tidigare uppskattade  
kommer det att belasta både 2022 och 2023 års investeringsbudget. 
Om den totala kostnadsbilden betydligt överstiger den uppskattade kan det bli aktuellt  
med omarbetning av utförandet och en ny upphandling får genomföras. 

Redovisning av projektets totalkostnad sker på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 mnkr från 
investeringsbudget för Markköp eller fastighetsköp 2023 till Projekt Åsebro Skola. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 304 Dnr KS 2022/523 
 
Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för  

att upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran. 

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. 
3. kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid 

bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift. 
 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022 § 121 att begära av kommunstyrelsen  
att få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Västra Kurran. 
I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för 
bostadsbebyggelse tas fram. Det finns inom kommunen en efterfrågan på bostadstomter i 
närhet till Melleruds centrum. Området Västra Kurran ligger strategiskt med närheten till 
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter. 
Planområdet är med i kommunens planprioritering för 2022 och ligger inom ett utpekat 
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan.  

Syftet med planläggningen är således att ta fram en ny detaljplan för bostadstomter med 
närhet till Melleruds centrum. Planområdet är cirka 42 000 – 53 000 kvadratmeter. 
Den totala plankostnaden är svår att uppskatta, men bedöms initialt till cirka  
500 000 - 700 000 kronor. 
Byggnadsnämnden bedömer att antagandet av den nya detaljplanen bör tas av 
Kommunfullmäktige. Av Start-PM framgår bedömningsgrunderna. Ett antagande av en  
ny detaljplan beräknas kunna ske under första kvartalet 2024. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19, § 121. 
• Start-PM, 2022-10-19 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Jörgen Eriksson (KIM), Ulf Rexefjord (SD) och  
Michael Melby (S) : Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att 
upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran. 

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. 
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3. kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid 
bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift. 

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå byggnadsnämndens begäran att ta 
fram en ny detaljplan för Västra Kurran. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordföranden 
m.fl. förslag. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 31 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr KS 2022/485 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

• Förslag taxor och avgifter 2023. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19, § 128-129.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 306 Dnr KS 2018/264 
 
Översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, delrapport 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att 
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt 
förändra bidragsgivandet. 
Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa 
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad 
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna 
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med 
förvaltningarna inom ramen för utredningen. 
Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 394, att ge enhetschefen för 
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av Melleruds kommun 
bidragshantering till föreningar. I uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler  
för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 2021, § 231, rapporterade enhetschefen för 
Kommunikation och säkerhet, samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Fjärrvärme/ 
Fastighet från genomförda dialogmöten. 

Utredaren och samhällsvägledaren lämnar en delrapport/avstämning från pågående arbete. Den 
9 november 2022 kommer en föreningsträff att genomföras. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 394. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 397. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-22, § 231. 
 
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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§ 307    
 
Tillväxt- och näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxtchefen rapporterar om aktuella tillväxt- och näringslivsfrågor: 

• Styrelsemöte Visit Dalsland den 2 november 2022. 

• Utveckling av Sunnanå Hamn. 

• Upplevelsecenter Håverud. 

• Dalsland Center - framtida aktiviteter/aktörer. 

• Näringslivskylt på Sapphultsområdet. 
 
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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§ 308 Dnr KS 2022/502 

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, 
mandatperioden 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige 
rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag /2017:725) under 
innevarande mandatperiod.  

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

Beslutsunderlag 

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

2023-2026. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente 
för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026, enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 309 Dnr KS 2022/499 
 
Gratifikation till kommunens anställda 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om en gåva à 500 kronor 
inkl. moms i form av presentkort till kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidare-
anställda och timavlönad personal med sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året 
2022 och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att visa 
uppskattning för goda arbetsinsatser under året. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 310 Dnr KS 2022/513 

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering  
av kommundirektörsinstruktion 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inte ändra titeln kommunchef till kommundirektör. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 7 kap. 1§ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören  
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns 
under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person som 
har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds kommun 
har man dock sedan många år använt titeln kommunchef. 
I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda 
verkställande direktör. Detta gäller även kommunala bolag.  
Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till 
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en 
tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen. 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 §. 
• Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ändra titeln kommunchef till kommundirektör. 

2. revidera Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Michael Melby (S), Jörgen Eriksson (KIM), Daniel Jensen (KIM) och Ulf Rexefjord (SD): 

Arbetsutskottet beslutar att inte ändra titeln kommunchef till kommundirektör. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Michael 
Melbys m.fl. förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen  
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§ 311 Dnr KS 2022/43 
 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Arbetskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny hantering vid arbetsutskottets sammanträde 
den 29 november 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 den 23 augusti 2022, § 211, att godkänna informationen samt att 
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, § 230, att ta upp ärendet till ny behandling 
vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 200, att bordlägga ärendet fram till dess att 
laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar. 

Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026. 
• Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 230. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 271. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 200. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny 
hantering vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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