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§ 97 
 
Information om Platsvarumärke Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till nytt Platsvarumärke för Mellerud har arbetats fram och presenteras för 
kommunfullmäktige.  
Platsvarumärket är en enhetlig, långsiktig och strategisk profilering av platsen som är framtagen 
tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker på platsen. 
Med Platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds 
kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. 

Platsvarumärket kommer upp till beslut vid kommunfullmäktige i oktober. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-09-21 5 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2022/309 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning  
och revisionsberättelse för 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021  
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen  
för 2021.  
Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr. 
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på 
kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2021, för verksamhetsåret 2020 
var det totala driftsbidraget 1 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands 
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en 
fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.  

Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).  
Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 2021, § 127, begärt en 
långsiktig finansieringsplan från DVVJ. 

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per  
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 127. 
• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2021. 
• Revisionsberättelse 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 187. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-08-10, § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021  
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
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Beslutsgång 

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

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)   
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§ 99 Dnr KS 2022/306 

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och 

Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent 
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands 
Kanal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9% enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i 
respektive kommun/region. 
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2022 enades man om att till ägarna äska 2,9% 
enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs enligt 
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare 
överenskommelser. 

Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 731 kronor. Av anslagsbeloppet avser  
8 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har 
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa 
kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att 
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands  
Kanal AB inom de angivna ramarna. 

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för 
verksamhetsåret 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation. 

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till  
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingår 
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.  
Äskat anslag ryms inom beslutad ram. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning 
för 2023. 

• Årsredovisning/revisionsberättelse för 2021.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 189. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-08-10, § 147. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och 
Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent 
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands 
Kanal. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd  
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§ 100 Dnr KS 2022/393 
 
Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
(NÄRF) 2023  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

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

• Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 
• Direktionens beslut 2022-06-23, § 31.  
• Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 235. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, § 168. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
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§ 101 Dnr KS 2021/673 

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och 
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls 
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande 
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,80 från 1 januari 2023. 

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år. 
3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir 

första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter 
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 
ersättningsränta. 

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till 
amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.  

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 
2017-06-19. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars Nilsson (S) i handläggningen av ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett 
önskemål om att: 

• Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld.  

• Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkr/år. 

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun – dels ett fastighetslån på 
3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 317,80). 

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor + 
1 %. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amorteras per kvartal. 
För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med 
3 228 000 kronor. 

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds kommun ger ett 
årligt bidrag på 720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på 
avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet för åren 2018–2020. Det 
finns inga avtalade räntevillkor för avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor 
som för fastighetslånet. 

Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på 300.000:- i 
Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den 1 januari 2023. 
Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev på 272.000:-  (Nr1) som kommer att flyttas 
över i Ägararkivet per den 1 januari 2023. 
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Övriga inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 är de pantbrev kommunen har som 
säkerhet (Nr 2–6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet. Det 
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor. 

Stiftelsen redovisade för 2021 ett resultat på 1 123 kronor. För år 2020 uppgick årets resultat 
till 146 550 kronor. 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på 
hela beloppet med 3 862 317,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna 
kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amortera 100 tkr/år. 

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + 1 %, med ränteändringsdag första bankdagen i 
varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter 
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 
ersättningsränta. 
Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 187 317,30 kronor år 2033, vilket 
då är lägre än nuvarande inteckningarna i fastigheten Mellerud Upperud (3 228 000 kronor).   
När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till 
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-10, § 297. 
• Kommunstyrelsen, 2017-06-07, § 95.  
• Låneförbindelse 2017. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag Låneförbindelse 2022.   
• Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, § 212. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, § 166. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls 

(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande 
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023. 

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år. 
3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir 

första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter 
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ 
ersättningsränta. 

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till 
amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.  

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 
2017-06-19. 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-09-21 12 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

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

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall  
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 102 Dnr KS 2022/337    
 
Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 
energinämnd 2023-01-01--02-28  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 
energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.   
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars Nilsson (S) och Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av 
ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig 
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande mandatperiod 
löper ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare 
till den nya nämnden, vilket inte är korrekt. 
Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för 
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner, 
detta följer av KL 9 kap 2 §. Den bestämmelsen säger att ”om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund”. 
För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den 
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya 
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad. 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, § 23, att uppdra 
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om 
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 – -02-28.  

Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna. 
Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny 
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01 – 
2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och 
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09, § 23. 
• Förbundschefens skrivelse. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, § 209. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, § 175. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och 
energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.   
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund   
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§ 103    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om namnförslag 
(Mittpunkten) på den nya byggnaden på 
Köpmantorget i Mellerud  
Dnr KS 2022/322  

Lena Hoyng 
 
 
  

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om namnförslag 
(Mellestraden) på den nya byggnaden 
på Köpmantorget i Mellerud  

Dnr KS 2022/338 

Hans Östlund  
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om en lekplats i 
Håverud  

Dnr KS 2022/404  

Hanna Ström 
  
 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om en actionpark i 
Mellerud  
Dnr KS 2022/405  

Anette Francke-Nygren  
 
 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om farthinder på 
Storvägen i Åsensbruk 
Dnr KS 2022/418  

Catarina Lynghammar  
 
 
 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 104    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2022-06-07 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 58, Avsiktsförklaring för 
ett gemensamt socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner.  
Dnr 2021/391. 

• Förvärv av Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 (Coop-fastigheten). Dnr KS 2022/446 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 105 
 
Tack för mandatperioden 2018-2022 
Kommunfullmäktiges avgående presidium tackar fullmäktige för förtroendet under 
mandatperioden.  

Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson tackar avgående presidium och 
kommunfullmäktige. 

Nästa mandatperiod inleds den 15 oktober 2022. De nyvalda ledamöternas första sammanträde 
är 19 oktober 2022. 
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