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Närvarolista 

 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Michael Melby S § 15-20   

Ulf Rexefjord SD § 15-20   

Ludwig Mossberg M § 15-20   

Morgan E Andersson C § 15-20   

Marianne Sand Wallin S § 15-20   

Liselott Hassel SD Nej Bo Sundin § 15-20 

Patrik Tellander M § 15, 17-20 ----- § 16 

Karin Nodin C § 15-20   

Thomas Hagman S § 15-20   

Daniel Jensen KD § 15-20   

Jörgen Eriksson KIM § 15-20   

Martin Andersson SD § 15-20  § 15-20 

Ann-Sofie Fors M § 15-20   

Florence Jonasson S § 15-20   

Pål Magnussen V § 15-20   

Anna Sanengen C Nej Gun-Britt Gustafsson § 15-20 

Daniel Svensson SD § 15-20   

Eva Pärsson M Nej Henrik Nilsson § 15-20 

Lars Nilsson S § 15-20   

Ingrid Lindberg SD § 15-20   

Peter Ljungdahl C § 15-20   

Roland Björndahl M § 15, 17-20 Daniel Berglöv § 16 

Dalia Al-Mansour S § 15-20   

Conny Eriksson SD § 15-20   

Lisbeth Berglöv KD § 15-20   

Olof Sand S Nej Kerstin Pousar Lindberg § 15-20 

Rickard Eriksson M § 15-20   

Maja Holmgren C Nej Lars-Olof Andersson § 15-20 

Anita Augustsson KIM § 15-20   

Eva Ericsson SD § 15-20   

Sara Kanyinda S § 15-20   
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§ 15 Dnr KS 2023/15 

 

Information om arvodesberedningens uppdrag för mandatperioden 
2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-25 att ge Kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att 
bereda frågan om redovisning av arvodesberedningens uppdrag från 2019 för mandatperioden 

2022-2026 för att redovisas under kommunfullmäktiges möte 2023-03-22. 

Arvodesberedningen har mellan 2018 och 2022 genomfört vissa ändringar av kommunens 

arvodesreglemente.  

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige att arvodesberedningen skulle undersöka hur man 
bäst kan tillgodose oppositionspartiernas behov av resurser.  

En mindre arbetsgrupp inom beredningen tillsattes 2021 och fick i uppdrag att utarbeta ett nytt 
förslag på arvodesreglemente.  

Det framtagna förslaget skickades i oktober 2021 enligt noteringar i arvodesberedningens 
protokoll för remiss till partiernas gruppledare och det beslutades om en målsättning att 

redovisa resultatet till kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2021.  

Ingen information finns i kommunens diarie som visar att förslaget i ett senare skede 
redovisats.  

Vid arvodesberedningens sammanträde 2022-04-03 beslutade styrelsen att inte presentera 
förslaget för kommunfullmäktige på grund av styrelsen inte ansåg att det var möjligt för 

förslaget att vinna majoritet.  

Vid sammanträdet 2022-11-30 diskuterades förslaget igen, med resultatet att den nyvalda 
beredningen beslutade om en ny målsättning att presentera en omarbetad version av ett 

alternativt arvodesreglemente till kommunfullmäktige under 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

Beslutsgång 

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

 

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
2023, revidering 

Kommunfullmäktiges 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 Roland Björndahl (M) och Patrik Tellander (M) i handläggningen av 

ärendet. 

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.  

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2023, § 34, att begära en genomlysning av 

förbundets ekonomi samt det upparbetade kapitalet och dess höga nivå från Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 

• Direktionens beslut 2022-12-20, § 61.  

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

• Kommunstyrelsens beslut 2023-02-08, § 34. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): 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 (NÄRF) 
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§ 17 Dnr KS 2021/641 

 

Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till 

kommunstyrelsen med uppdrag att: 

1. Genomföra en ny remissrunda för möjlighet till yttrande över kommunstyrelsens förslag, 
som bygger på ett tillägg till tidigare framtaget förslag till strategi, för yttrande ifrån de olika 

organisationer och aktörer som under två års tid arbetat fram ursprungsförslaget. 

2. Genom juridiska kontakter undersöka och säkerställa huruvida kommunstyrelsens förslag är 

ett brott mot det som regleras i Sveriges Rikes grundlag och Regeringsformen eller annan 
del av grundlagen. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2023, § 40, anta 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. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunfullmäktige 2023-02-22 7 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

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. 

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

• Kommunstyrelsens beslut 2023-02-08, 40. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ludwig Mossberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 enligt 
föreliggande förslag. 

Michael Melby (S), Morgan E Andersson (C), Marianne Sand Wallin (S), Kerstin Pousar  
Lindberg (S) och Sara Kanyinda (S): Bifall till oppositionens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 
(oppositionens förslag) 

Lars Nilsson (S), Pål Magnussen (V), Karin Nodin (C) och Michael Melby (S):  

Kommunfullmäktige beslutar att återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med 
uppdrag att: 

1. Genomföra en ny remissrunda för möjlighet till yttrande av kommunstyrelsens förslag, som 
bygger på ett tillägg till tidigare framtaget förslag till strategi, för yttrande ifrån de olika 

organisationer och aktörer som under två års tid arbetat fram ursprungsförslaget. 

2. Genom juridiska kontakter undersöka och säkerställa huruvida kommunstyrelsens förslag är 
ett brott mot det som regleras i Sveriges Rikes grundlag och Regeringsformen eller annan 

del av grundlagen. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till Ludwig Mossbergs (M) förslag att ärendet avgörs idag. 

Nej-röst till Lars Nilssons (S) m.fl. förslag till återremiss. 
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Omröstningsresultat 

Med sjutton ja-röster för Ludwig Mossbergs förslag och fjorton nej-röster för Lars Nilssons (S) 
m.fl. förslag beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Omröstningslista § 17 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Michael Melby S   X  

Ulf Rexefjord SD  X   

Ludwig Mossberg M  X   

Morgan E Andersson C   X  

Marianne Sand Wallin S   X  

Liselott Hassel SD  X   

Patrik Tellander M  X   

Karin Nodin C  X   

Thomas Hagman S   X  

Daniel Jensen KD  X   

Jörgen Eriksson KIM  X   

Martin Andersson SD  X   

Ann-Sofie Fors M  X   

Florence Jonasson S   X  

Pål Magnussen V   X  

Anna Sanengen C   X  

Daniel Svensson SD  X   

Eva Pärsson M  X   

Lars Nilsson S   X  

Ingrid Lindberg SD  X   

Peter Ljungdahl C   X  

Roland Björndahl M  X   

Dalia Al-Mansour S   X  

Conny Eriksson SD  X   

Lisbeth Berglöv KD  X   

Olof Sand S   X  

Rickard Eriksson M  X   

Maja Holmgren C   X  

Anita Augustsson KIM  X   

Eva Ericsson SD  X   

Sara Kanyinda S   X  

Summa 17 14  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunfullmäktige 2023-02-22 10 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning § 17 

Michael Melby (S), Morgan E Anderson (C) och Pål Magnussen (V) lämnar följande anteckning 
till protokollet: 

Partiernas motiv och argumentation för att begära återremiss är många, men vi har 
sammanfattat en del i följande text som vill skicka med i arbetet med att verkställa 
återremissen; 

De två avsnitt som den styrande minoriteten (M-KD-Kim) och SD har lagt till ändrar inriktningen 
på flera sätt och kommer att påverka flera av kommunens verksamheter. 

För det första har definitionen om vilken kultur strategin omfattar förändrats kraftigt. 
Ursprungsdokumentet antogs för cirka 15 år sedan, uppdaterades 2013 och har under våren 
och hösten 2022 bearbetats igen. Det var denna version som skickades runt till partigrupperna. 
Strategin handlar om hur kommunen ska arbeta på olika sätt, med det som traditionellt 
inräknas i kulturbegreppet, som skulle kunna kallas konstarter inom musik, litteratur, bildkonst, 
teater och så vidare.  

I tilläggen vidgas det traditionella kulturbegreppet till att även inbegripa ”traditioner, seder, 
bruk, språk och kunskap om Sveriges historia”.  Det innebär en kraftig riktningsförändring som 
gör det högst rimligt att både de kulturarbetare som fick yttra sig i beredningen och 
partigrupperna får chans att yttra sig igen.  

För det andra pekar det ursprungliga förslaget på allmänna strategier som ska kunna tillämpas 
oavsett kulturform och vilket innehåll det gäller. Tilläggets skrivningar om det svenska 
kulturarvet, och de delar av detta som anses särskilt värdefulla, begränsar dessa strategier och 
måste, om det ska stå kvar, förtydligas.  

För det tredje väcker tillägget många praktiska frågor som behöver redas ut. Hur ser vi till 
exempel på att man i musikskolan lär ut amerikansk, engelsk och kontinental musik? Kommer 
vår kostenhet att påverkas och förhindras att servera utländsk mat som pizza och hamburgare 
och återinföra bruna bönor, stekt strömming, pölsa och lappskojs på matsedeln? 

För det fjärde håller ursprungsförslaget armlängds avstånd mellan kulturutövarens frihet och 
politikens iver att reglera. Det tillägg som kommunstyrelsens nya förslag innehåller pekar i en 
helt annan riktning där politiken reglerar och tydligt pekar på vad som prioriteras över annat. 
Man kan inte ha både och. Det blir ologiskt och mycket svårt att efterleva. 

För det femte ska det undersökas och säkerställas juridiskt att ett kommunfullmäktigebeslut 
med kommunstyrelsens tillägg verkligen står i samklang med sista stycket i Regeringsformens 1 
kap, 3 §: ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösas minoriteters möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” 
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§ 18 Dnr KS 2022/35 

 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Tingshusavtalet och den politiska demokratin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S), Morgan E Andersson (C) och Pål Magnussen (V) har den 19 januari 2023 
lämnat in en interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande: 

Vi Socialdemokrater, Centerpartister och Vänsterpartister noterar att det finns skillnader mellan 
Tidöavtalet på riksplanet och Tingshusavtalet i Mellerud när det gäller överenskommelser om 
politiska poster. 

När denna interpellation skrivs har vi fått information om att avtalet som moderater, 
kristdemokrater och kommunpartiet är överens med sverigedemokraternas representanter om 
består av 6 olika punkter. Förutom dessa 6 punkter ska Melleruds kommun styras av en 
minoritet som består av 10 mandat i kommunfullmäktige. Denna minoritet har dessutom aktivt 
valt att samarbetspartiet SD också ska leda oppositionen där inte de 6 punkterna har någon 
relevans. 

Vi har hittills inte fått någon ordentlig redovisning om det politiska innehållet i Tingshusavta!et. 
Någon källa har dessutom angett att innehållet är hemligt och presenteras i konkreta förslag 
efterhand. 

Vår fråga till kommunstyrelsens ordförande är om han har för avsikt att låta innehållet förbli 
hemligt och i så fall frångå den praxis som Tidöavtalet har när det gäller att skriftligt presentera 
innehållet? 

Vi frågar oss dessutom hur vår nya kommunstyrelseordförande tänker kring det politiska 
innehållet i Tingshusavtalet, vilket resultat vill Mossberg uppnå, vilka är de politiska målen 
under mandatperioden 2023 - 2026? 

Vi Socialdemokrater, Centerpartister och Vänsterpartiet anser att en värdig politisk demokrati 
inom Melleruds kommun innebär möjlighet för både väljare, de politiska partierna och anställda 
inom kommunen har kunskap om Tingshusavtalet, som är själva förutsättningen för hur 
Melleruds kommun kommer att styras de kommande fyra åren. 

Vi anser att kommunstyrelsens ordförande senast på Kommunfullmäktiges februarimöte 2023 
ska offentliggöra de överenskommelser som är gjorda och det politiska innehållet i 
Tingshusavtalet och under interpellationen inbjuda till politisk debatt i Melleruds 
Kommunfullmäktige. 

Om Tingshusavtalet blir offentliggjort före Kommunfullmäktiges möte i februari förutsätter 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att kommunstyrelsens ordförande utifrån 
vår punkt för lämnad interpellation medger politisk debatt kring Tingshusavtalet. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2023, § 14, att interpellationen fick ställas  

och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen: 

Första frågan handlar om ifall jag avser hålla avtalet hemligt, och svaret på det är givetvis nej. 
Det har aldrig varit hemligt och det finns ingenting hemligt kring det. 

Detta avtal har sedan flera månader tillbaka spridits på flera media plattformar, däribland 
tidningar och sociala medier. Samtidigt har vi förvisso roats lite åt att höra hur ni har försökt få 
tag i det här avtalet. Att ni kontaktat kommunen i tron om att detta skulle ha varit någon 
offentlig handling eller liknande. Så mycket arbete, utan att testa den enklaste vägen, att helt 
enkelt prata med mig eller någon av gruppledarna för de andra samarbetspartierna. 

Vidare funderar jag över om de rödgröna begriper vad ordet praxis innebär. Jag tycker att det 
är en mycket märklig jämförelse ni gör med Tidöavtalet. Som att vi skulle vara bundna att göra 
på ett visst sätt beroende på vad regeringen tidigare har gjort? Nej, naturligtvis inte. 
Jämförelsen är ju förvisso smickrande, men tro det eller ej, så sammanflätade med regeringen 
är vi faktiskt inte. 

Men för den som mot förmodan inte bekantat sig med innehållet i vårt fantastiska avtal, lyder 
det enligt följande. Vi vill: 

1. Göra en översyn av styrdokument och strukturen för dessa. 

2. Utreda och föreslå modell för kommunala ordningsvakter. 

3. Lyfta skolan, starka direktiv för ordning, arbetsro och disciplin ska upprätthållas. 

4. Revidera integrationsplanen, och utveckla modellen för prestationsbaserat försörjningsstöd.  

5. Om behov uppstår beslutar vi om förbud mot passiv penninginsamling på centrala platser. 

6. Införa språkkrav i svenska, för anställning i kommunens verksamheter. 

7. Införa frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. 

8. Melleruds kommun ska i enlighet med Tidöavtalet (s.33), i alla lägen arbeta för att 
underlätta för andra myndigheter. Man ska inte vistas i Mellerud, och Sverige illegalt. 

9. Marknadsföra oss lite mer som Melleruds kommun, och lite mindre som en del av Dalsland. 

Andra frågan handlar om vad jag tänker kring det politiska innehållet och vilket resultat jag vill 
uppnå, samt vilka de politiska målen för mandatperioden är. 

Svaren på det är att jag tänker att det är ett mycket bra innehåll, med mycket bra politik. 
Resultaten och målen jag vill uppnå är att Mellerud vid mandatperiodens slut, steg för steg ska 
ha blivit en lite bättre kommun och bo, leva och verka i. Mer specifikt vad de politiska målen är 
kommer ni alla bli varse under våren när vi drar i gång processen kring ny vision och nya 
fullmäktigemål. 

Sista delen av interpellationen avser om jag medger debatt kring avtalet. Och oavsett hur 
mycket jag önskar att jag kunde reglera vad som sägs i fullmäktiges talarstol, har jag 
naturligtvis inte den möjligheten. Jag är ledamot i kommunfullmäktige, precis som herrarna 
Melby, Andersson och Magnussen. Frågan bör riktas till vårt eminenta presidium. 

Oavsett vad, kommer vi från samarbetspartiernas sida naturligtvis debattera för vår politik. Men 
detta sker, i rimlig ordning, när förslagen ligger på bordet. Inte när det bara är formuleringar på 
ett papper. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

• Michael Melbys, Morgan E Anderssons och Pål Magnussens interpellation. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-25, § 14. 

• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som 

besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till  

Michael Melby 

Morgan E Andersson 
Pål Magnussen  
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§ 19    

 

Nytillkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om belysning längs 

gångvägen mellan Parkgatan och 
Lundens förskola och Idrottshuset  

Dnr KS 2023/30 

Gunnar Andersson, 

Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om tidsbegränsad 

parkering på Storgatan i Mellerud mellan 

Köpmantorget och P D Lundgrensgatan 

Dnr KS 2023/32 

Carina Blad, 

Mellerud 

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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§ 20  

 

Nytillkomna interpellationer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om när han 

tänker infria sitt vallöfte om att sänka kommunalskatten 

Dnr KS 2023/85 

Michael Melby (S)  

Beslutsunderlag 

• Interpellation 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas 

och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 


