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Dnr KS 2021/177

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
• VA-verksamhetens årsrapport 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/175

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/476, KS 2020/638

Omfördelning av medel från projekt Strömbron Håverud till projekt
Elljusspår belysning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelningen av projekt Strömbron Håverud till
Elljusspår belysning.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutat i KS 2016/476, § 81 om att ge gatuchefen i uppdrag att starta projekt
Strömbron Håverud. Detta beräknas slutredovisas vid delårsbokslutet.
Det finns investeringsmedel kvar från projektet Strömbron Håverud som behövs för att slutföra
projektet Elljusspår belysning, beslutat KS 2020/638 §358 och därför vill vi omfördela dessa
medel.
Beslutsunderlag
• Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelningen
av projekt Strömbron Håverud till Elljusspår belysning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/161

Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder ”C3 Förbud mot
att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar” ändras till
”C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar
Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär vilket påtagligt
märkts av i naturreservatet där stora områden har plockats rena av besökare.
Ramslök är en tämligen sällsynt art, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik,
fuktig och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt
ökande och i hög grad en positiv trend men blir ett problem i de fall då den hotar den
biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka ramslök i
naturreservatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor.
Förslaget har skickats på remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
naturskyddsföreningen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Remiss
Svar från remissrunda
Utdrag ur C-föreskriften för Ramslökedalens naturreservat.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för
Ramslökedalens som lyder ”C3 Förbud mot att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar,
insekter, och vedlevande svampar” ändras till ”C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp

kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar
Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/596

Sunnanå Hamn – upphandling av verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet i uppdrag att
1. utreda förutsättningarna för att upphandla verksamheterna vid Sunnanå Hamn 2023.
2. lämna en delredovisning av uppdraget vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december
2021.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschefen har lyft frågor kring vad som ska upphandlas av extern utförare i Sunnanå
Hamn och vad som ska skötas i kommunal regi.
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 360, att återremittera ärendet för att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska komplettera beslutsunderlaget med sammanställningar
gällande verksamheterna i Sunnanå Hamn.
Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter informerar om förutsättningarna för upphandling av
verksamheter i Sunnanå Hamn.
Arbetsutskottet beslutade den 9 februari 2021, § 32, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2021.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 105, att utifrån förd diskussion ta upp ärendet
till ny behandling vid arbetsutskottet den 6 april 2021.
Beslutsunderlag
• Sammanställning av verksamheterna i Sunnanå Hamn. (Arbetsmaterial)
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 32.
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 105.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för
Fjärrvärme/fastighet i uppdrag att
1. utreda förutsättningarna för att upphandla verksamheterna vid Sunnanå Hamn 2023.
2. lämna en delredovisning av uppdraget vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december
2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef för Fjärrvärme/fastighet
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Dnr KS 2021/174

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 115

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Vänerleden (cykelled)
Samhällsbyggnadschefen informerar om diskussioner kring kommunens ansvar för underhåll
av Vänerleden där den går längs enskilda vägar.
• Köpmantorget
Samhällsbyggnadschefen informerar om planerna för ombyggnationen och upprustningen av
Köpmantorget och nya parkeringsplatser i centrum m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/58

Svar på samrådsremiss - Förslag till ändring av byggnadsplan för del
av Liane 1:1 i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av byggnadsplan
för del av Liane 1:1 i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 33, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta denna ändring
av byggnadsplanen i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsordning. S
Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och 1:22-1:25
bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad mark inom
fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas.
Den tidigare exploateringsgraden om 90 m2 huvudbyggnad jämte sidobyggnad kvarstår.
Ändringen görs för att göra byggnadsplanen mer flexibel och anpassad till topografin i området.
Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående fritidshusbebyggelse, kvarstår.
Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande.
Samrådstiden är mellan 29 mars – 19 april 2021.
Beslutsunderlag
• Samrådsremisshandlingar.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra mot
förslag till ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2017/303

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna utställningsutlåtandet.
2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.
3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:
FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23)
FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)
Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.
Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägenhet.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten 2020. Ärendet blev återremitterat i
kommunfullmäktige med följande ändringsuppdrag:
1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänerkusten
3. Att det förtydligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande av
missförstånd
Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 2021 där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.
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Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;

För att värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga kopplingarna
mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken i största möjliga mån bevaras.
Eftersom Melleruds tätort begränsas av jordbruksmark i söder, väster och norr ska tätorten
främst växa österut mot Sjöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen i Vänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärkt med antagandehandlingar.
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.
Utvärdering av medborgardialogen (KF § 6/2018)
Samrådsredogörelse (KS § 134/2019)
Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
Utställningsutlåtande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna utställningsutlåtandet.
2. anta förslag till ny översiktsplan för
Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kartunderlag.
3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:
FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23)
FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/183

Överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att inte godkänna överlåtelsen av fastigheten Trädgårdsmästaren 4
från K&H Orientköp till Khoulani Group AB innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3 000 kvm) till K&H Orientköp. I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Beslutsunderlag
• Köpeavtal, karta samt registreringsbevis
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att inte godkänna överlåtelsen
av fastigheten Trädgårdsmästaren 4 från K&H Orientköp till Khoulani Group AB innan
bebyggelsekravet uppfyllts.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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§ 119

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
• Sandlycke 1:6 och 1:26
Tillväxtchefen informerar om förslag till utarrendering av delar av fastigheten Sandlycke 1:6
och 1:26.
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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§ 120

Information om värdering av tomtmark i kvarteret Ugglan i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Konsult från Svefa AB informerar om genomförd värdering av tomtmarken i kvarteret Ugglan i
Mellerud och hur den ska tolkas m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/189

Kanalyran 2021
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa in Kanalyran 2021 som planerades till 2–4 juli med
hänvisning till pågående covid-19.
Sammanfattning av ärendet
Under rådande omständigheter med anledning av coronapandemin föreslås Kanalyran 2021
som planerades till 2–4 juli att ställas in. Med gällande restriktioner går det inte att genomföra
Kanalyran 2021 med den mängd människor som besöker stadsfesten. Eftersom planeringstiden
är relativt lång och att det är många olika parter inblandade, är ett tidigt beslut nödvändigt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ställa in Kanalyran 2021
som planerades till 2–4 juli med hänvisning till pågående covid-19.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunikatören
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Dnr KS 2021/39

Svar på revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i
Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och
beakta revisionens synpunkter.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet och lämnar följande rekommendationer:

• Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
• Finanspolicyn kan förtydligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
• Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
• Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att
ändra uttrycket 'bör".

• Se över definitionerna av kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.
• Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen.
• Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i fullmäktige.

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.

Revisionens rekommendationer får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
göras. I rapporten framgår att finanspolicyn är från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Som information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en översyn av
finanspolicyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.
Gällande likviditetsplaneringen sker idag, som också framgår i rapporten, en övergripande
likviditetsplanering. Det görs genom löpande avstämningar av in- och utbetalningar. I samband
med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en likviditetsplanering på
fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på tio års sikt i from av större
investeringsbehov under kommande tioårs period. Detta är dock inte definierat och formaliserat
i finanspolicyn men kommer att tas hänsyn till vid revidering.
Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 21 januari 2021 och beslut
togs att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april 2021
med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
• Missiv
• Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i
uppdrag att revidera finanspolicyn och beakta revisionens synpunkter.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/349

Ledamotsinitiativ angående uppdrag inför budget 2022 om
kartläggning/redovisning av samtliga medel till verksamhet som
inte är lagstadgad och samtliga medel till verksamhet som är utöver
lagstadgat minimikrav
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) framför i ett initiativärende att det från politikens sida finns behov av att få
ytterligare insikt i var och hur det finns möjlighet att göra tydliga politiska budgetprioriteringar
och det lär knappast vara någon tvistefråga.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2020, § 109, att, inför budget 2022, ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken:
1. Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell
ställning.
2. Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så
politiken kan ta finansiell ställning.
Nedan följer en redovisning av vilka verksamheter, med belopp, som bedrivs som inte är enligt
lagkrav. När det gäller verksamheter som bedrivs utöver minimikrav redovisas inga belopp då
det medför en omfattande arbetsinsats att definiera för varje verksamhet vad som är lagens
miniminivå.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunernas styrs också av ett antal andra
lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.
Lagstyrd verksamhet
Nedan följer en redovisning av de verksamheter som är reglerade genom lagstiftning. Det finns
många fler lagar som styr varje verksamhet och i nedan uppställning redovisas bara ett urval.
Verksamhet

Större lagar:

Ekonomi

Kommunallag, lag om bokföring och kommunal
redovisning, lagen om offentlig upphandling med flera

Personal

Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, lagen om
anställningsskydd, lag om sjuklön med flera

EDS*

Dataskyddsförordningen, tryckfrihetsförordningen
arkivlag, offentlighet- och sekretslagen mm

Extraordinära händelser och civilt
försvar

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap

Färdtjänst

Lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst
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Verksamhet

Större lagar:

Plan- och bygg

Plan- och bygglagen

Kansli

Kommunallag, arkivlag, förvaltningslag,
tryckfrihetsförordning med flera

sida
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*EDS (lagstyrd verksamhet som berör EDS) som övriga stödfunktioner påverkar övriga
verksamheters förutsättningar att kunna leva upp till flera av lagkraven som finns. Bl. annat
krävs en fullgod infrastruktur runt spårbarhet, tillförlitlighet mm. Infrastrukturen består inte
enbart av nätverk utan består av flera andra lösningar så som t ex sammankoppling mellan
flera olika system.
Lagstyrd verksam het som bedrivs utöver m inim ikrav:
E-tjänster
Digitalutveckling
Medborgarförslag
Hemsidan
Strategisk kompetensförsörjning
Samverkan nätverk
DMEK strategiskt arbete
Politisk organisation

Verksam het som inte är reglerad i k om m unallag eller speciallagstigning som
delvis finansieras av statsbidrag:
Verksamhet

Belopp tkr

Folkhälsoarbetet

340

Verksam het som inte är reglerad i k om m unallag eller i speciallagstiftning m en
bedrivs enligt politiskt fattade beslut:
Flertalet av nedanstående verksamhet är reglerad genom avtal och överenskommelser med
andra parter.
Verksamhet

Belopp tkr

Bidrag till stiftelser mm
Dalslands- och Snäcke kanal, DVVJ

1 100

Bidrag till Dalslands museum mm

920

Bidrag till Vänersamarbete,
Fiskeområde, Leader

300

Vägbidrag

300
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Belopp tkr

Näringslivsfunktion

900

Parkverksamhet inklusive
lekplatser

2 400

Turistverksamhet
Turistbyrå

300
1 900

Dalslands Center
Fritidsverksamhet
Bidrag till föreningar, bygdegårdar,
medlemsbidrag, LOK mm

2 400

Bidrag till studieförbund

300

Bygdepeng

300
2 200

Idrotts- och friidrottsanläggningar
Rådahallen

800

Offentlig renhållning

700

Marknadsföring

100

Medborgarkontor

500

Beslutsunderlag
• Skriftligt ledamotsinitiativ från Ulf Rexefjord (SD)
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 109.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-06

sida
22

Dnr KS 2020/175

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - redovisningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, § 46.
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers
redovisning av partistöd 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-06

sida
23

Dnr KS 2021/133

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Liberalerna i Mellerud (L)
Moderaterna i Mellerud (M)
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48
20
20
13
34
13
62
48
13

000
000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.
Beslutsunderlag
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022.
• Uträkning 2021
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande
utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Liberalerna i Mellerud (L)
Moderaterna i Mellerud (M)
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

Justerandes sign
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20
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000
000
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kr
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kr
kr
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48 000 kr
13 000 kr

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/766

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa
kommundirektörens övriga uppgifter.
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, § 19, att godkänna informationen och skicka ut
reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari
2021.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 237 med Instruktion för kommundirektören i
Melleruds kommun.
• Kommundirektörsföreningens checklista.
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 19.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
• Remissvar från AB Melleruds Bostäder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/708

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare.
En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.
En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förvaltningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,
lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar,
exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas
inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de
anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut
som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
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En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december
2020, § 290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 103, att
1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar som föreslås
i förhållande till nuvarande delegationsordning.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april 2021.
Beslutsunderlag
• Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 103.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 128

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen
ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinnings-central samt att
öppet-tiderna ses över för ökad
tillgänglighet

Inlämnad av

Inkom

Anette Levin
(L)

2017-08-15

KS 2017/464

Motion om att ingen enhetschef inom
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

KS 2017/733

Motion om plan för utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/125

Motion om att utreda möjligheterna att
inrätta/
bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig
över E45 och Rv 166

KS 2018/519

Motion om att hela Åsensbruk ska leva
S 2020/25
Motion om att Melleruds kommun upphör
med parkeringsbevakning snarast möjligt
KS 2020/288

Roland Björndahl
(M)
Daniel Jensen
(KD)

Uppdrag till
Samhällsbyggnadschefen

HR-chefen
2017-12-20

2018-02-20

Jörgen Eriksson
(KIM)

2018-08-27

Michael Melby
(S)

2020-04-09

Martin Andersson
(SD)

2020-04-23

Samhällsbyggnadschefen
Samhällsbyggnadschefen
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Justerandes sign
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§ 129

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
§ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag
Inlämnad av
Medborgarförslag om lekplats i Dals
Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten
Paula Jacobsson
dagtid

Inkom
2017-06-08

Status
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2017/327

Medborgarförslag om skyltar på de mest
Behandlas i KS 7/4
cykeltrafikerade vägarna för att påminna
bilister att de behöver visa mer hänsyn för Jesper Andersson 2018-05-15
de oskyddade cyklisterna

KS 2018/342

Medborgarförslag om papperskorg vid
konstgräsplanen

KS 2018/355

Lennart Norén

Medborgarförslag om en vägsträckning för
gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och
Dan Pettersson
Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock

Utreds av samhälls2018-05-24 byggnadsförvaltningen

2018-05-28

KS 2018/360

Medborgarförslag om farthinder på
P D Lundgrensgatan i Mellerud
KS 2018/495
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk

KS 2018/569

Medborgarförslag om utökade öppettider
på Hunnebyns återvinningscentral
KS 2018/677

Justerandes sign

Inger Claesson

2018-08-14

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Behandlas i KS 7/4

Utreds av samhällsValentina Berisha 2018-09-25 byggnadsförvaltningen
Carina BladEriksson

Utreds av samhälls2018-11-12 byggnadsförvaltningen
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om att snygga till f.d.
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud

Inlämnad av

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

Lars-Göran
Johansson

KS 2019/341
KS 2019/345

Medborgarförslag om motorcrossbana i
Mellerud

KS 2019/416

Medborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud

KS 2019/443

Medborgarförslag om att kartlägga
ödehus på landet

KS 2019/547

Mona Skoogh

Jesper Lundquist
Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Inkom

Status
Utreds av samhälls2019-06-11 byggnadsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av samhälls2019-08-19 byggnadsförvaltningen
2019-06-20

Utreds av samhälls2019-09-06 byggnadsförvaltningen

Karl-Ivar Karlsson 2019-11-06

Medborgarförslag om belysning över stora
bron i Håverud
Johnny Persson

KS 2019/636

Medborgarförslag om försäljning av
mottaget material vid återvinningsstationen Hunnebyn
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2019-12-16

Behandlas i KS 7/4
Behandlas i KS 7/4

Richard Olausson 2020-01-03

KS 2020/6

Medborgarförslag om utbyggnad av
glasskiosken på Köpmantorget

Marina Udén

2020-04-01

Medborgarförslag om hundrastgård i
Åsensbruk

Anita Johansson

Utreds av samhälls2020-05-13 byggnadsförvaltningen

KS 2020/232
KS 2020/345

Behandlas i KS 7/4

Medborgarförslag om aktivitetsparken
vid Rådaskolan

Utreds av samhällsAnnika Ahlqvist
2020-06-15 byggnadsförvaltningen
och Bo Andersson

Medborgarförslag om aktivitetsparken
vid Rådaskolan

Utreds av samhällsMaj-Britt och
2020-06-15 byggnadsförvaltningen
Gunnar Johansson

KS 2020/427
KS 2020/428

Medborgarförslag om aktivitetsparken
vid Rådaskolan

KS 2020/434

Medborgarförslag om att vid fulla
återvinningscontainrar meddelar
Melleruds kommun om tömning

KS 2020/453

Medborgarförslag om fritidsbank

KS 2020/502

Medborgarförslag om väjningsplikt i
korsningen Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2020/614

Justerandes sign

Lena Nilsson

Utreds av samhälls2020-06-16 byggnadsförvaltningen
Behandlas i KS 7/4

Conny Klingborg

2020-06-24

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Utreds av samhällsIng-Mari Hultgren 2020-10-06 byggnadsförvaltningen
Hannah Andersson 2020-08-04
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Medborgarförslag
Inlämnad av
Inkom
Status
Medborgarförslag om rondell i korsningen
Utreds av samhällsNorra Kungsgatan/Bergsgatan
Ing-Mari Hultgren 2020-10-06 byggnadsförvaltningen

KS 2020/615

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället på
Dalslands-gatan/GC-väg från Gerdsrud

Tobias Coster

2020-10-15

KS 2020/641

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen
utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen Storgatan/
Odengatan

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
Tobias Coster

2020-10-16

Claes Sandström

2020-10-29

KS 2020/643

Medborgarförslag om seniorbiljett

KS 2020/678

Medborgarförslag om buss från Ängenäs
till Nordalsskolan

KS 2020/764

Medborgarförslag om skateboardramp i
Åsensbruk

KS 2020/777

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

KS 2020/792

Medborgarförslag om belysning längs
gång- och cykelvägen mellan Odengatan
och Ängenäsgatan

Ludwig Jonsson
Vivianne
Alvarsdotter

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Överlämnad till kultur2020-12-07 och utbildningsnämnden
Utreds av samhälls2020-12-09 byggnadsförvaltningen

2020-12-14

Sten-Göran Aaraas 2021-01-08

KS 2021/11

Medborgarförslag om två hundrastplatser i
Åsensbruk
Marie Karlsson

KS 2021/17

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Jerry Andersson

KS 2021/84

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhälls2021-01-12 byggnadsförvaltningen

2021-02-09

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om belysningsstolpe på
Eva och Ronnie
kullen vid grönområdet på Erlandserud
Åkerstedt

Utreds av samhälls2021-02-15 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om förbättring av
socialnämndens kallelser och protokoll

Överlämnad
2021-03-05 till socialnämnden

KS 2021/101

KS 2021/135

Justerandes sign

Kerstin Pousar
Lindberg
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förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs
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Inlämnad av

Inkom

Status
Behandlas i KS 7/4

Christian Karlsson 2021-03-09

KS 2021/144

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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§ 130

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag
Medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

KS 2018/170

Inkom
2018-03-09

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
2018-03-27

KS 2018/213

Medborgarförslag om utökad hundrastgård i
området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud

2019-02-14

KS 2019/67

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i Erikstadsrummet och
2019-11-13
Grinstadsrummet i kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade den
13 januari 2021 att anse förslaget
besvarat.

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn
2020-01-29

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att bifalla
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.

KS 2019/568
KS 2020/63

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
2020-08-28

KS 2020/540

Medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud

KS 2020/546

2020-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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