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Dnr KS 2020/170

Information om pandemin Covid-19 (Corona)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordföranden lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens verksamheter
och inom sjukvårdens intensivvård samt om Folkhälsomyndighetens råd och rekommentioner
med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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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Dnr KS 2017/464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till
1. pågående översyn av taxor med inriktning mot ett begränsat antal kostnadsfria besök för
privatpersoner och
2. pågående utredning om inrättande av kretsloppspark med inriktning mot ökad
kundanpassning av öppettider.
Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för Hunnebyns ÅVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
12 fria besök per kalenderår, då ett ”normalt” hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Anette Levins motion
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-06-22, § 229.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 194.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till
1. pågående översyn av taxor med inriktning mot ett begränsat antal kostnadsfria besök för
privatpersoner och
2. pågående utredning om inrättande av kretsloppspark med inriktning mot ökad
kundanpassning av öppettider.
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Dnr KS 2021/276

Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskriver övergripande mål, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.
2. motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att
• ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.
• ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.
• uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.
Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver mål, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.
En struktur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förvaltningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.
Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
för uppföljning/utveckling implementeras.
Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp. Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 243.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 201.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskriver övergripande mål, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.
2. motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Michael Melby
Marianne Sand Wallin
Socialchefen
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2021/148

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Ärendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part till hjälp för våra
invånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.
Att avslå detta efter en återremiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förvaltningen pekar ut
riktningen mot samordningsförbundet Väst.
Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.
I kommunfullmäktige den 23 juni 2021, § 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud.
Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förvaltningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i
samordningsförbundet Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt
utifrån att Mellerud då får medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera
parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordnings-förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering
genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 2021, § 78, framkom ett antal punkter
där förtydliganden önskas.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:
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a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.
b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.
Beslutsunderlag
• Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
• Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
• Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23, § 78.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, § 274.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 202.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Michael Melbys m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster för Melbys m.fl. förslag
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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Omröstningslista § 94
Ordinarie ledamöter

Parti

Kent Bohlin

(S)

Peter Ljungdahl

(C)

Ulf Rexefjord

(SD)

Ludwig Mossberg

(M)

Marianne Sand Wallin

(S)

Morgan E Andersson

(C)

Ersättare

Ja

X
X
X
X
X
X

Roland Berglund

(SD)

Jörgen Eriksson

(KIM)

Thomas Hagman

(S)

Eva Pärsson

(M)

X

Daniel Jensen

(KD)

X

(C)

X

Karin Nodin
Sandra Rexefjord

Nej

X
X
X

(SD)

X

Christine Andersson

(S)

X

Michael Melby

(S)

X

Pål Magnussen

(V)

X

Christina Andersson

(C)

Martin Andersson

(SD)

Anita Augustsson

(KIM)

Florence Jonasson

(S)

Tony Johansson

X
X
X
X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Helena Hultman

(C)

X

Liselott Hassel

(SD)

X

Lars Nilsson

(S)

X

Patrik Tellander

(M)

Lisbeth Berglöv

(KD)

Eva Larsson

(S)

Martin Eriksson

(C)

Tony Andersson

(SD)

Roland Björndahl

(M)

X
Simone van der Wal
Olof Sand

X
X

---X

Summa
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Dnr KS 2021/259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Ärendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part till hjälp för våra
invånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.
Att avslå detta efter en återremiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förvaltningen pekar ut
riktningen mot samordningsförbundet Väst.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, § 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.
2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.
3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23, § 79.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, § 275.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 203.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Socialnämnden
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Dnr KS 2021/457

Förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att
1. godkänna ändring av § 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuvarande
förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.
2. medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 2021. Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den 1 januari 2022 varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgående i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp från den
1 januari 2022.
Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller § 16 – Likvidation och upplösning.
De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i § 16:
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
• Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,
juni 2021
• Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den
1 januari 2022
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• Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari 2011. Gäller ändring av § 16
• Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010.
Gäller ändring av § 16
• Tidigare hemställan om viljeinriktning
• Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, § 286.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 204.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att
1. godkänna ändring av § 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuvarande
förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.
2. medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 2021. Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2021/414

Plan- och bygglovtaxa 2021, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.
Sammanfattning av ärendet
Tabell 8 i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.
Exempel på beräkning enligt Plan- och bygglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*

mPBB x BYA x N1=planavgift
47,6 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor
*Förutsättningar för exempel

mPBB 2021 = 47,6
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2021)
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Plan- och bygglovstaxa 2021
Byggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 136.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 252.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 197.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2021/396

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF) 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning
och myndighetstillsyn för 2022. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3%). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 2021, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 2021).
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 2021, § 22, att
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för antagande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Förslag till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
Direktionens beslut 2021-06-15, § 22.
Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 244.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 190.

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 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2021/411

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1 045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 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 15 april 2021 enades man om att till ägarna äska
1,9% enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2022. Framställan om anslag för år 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 9 479 731 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022 till 1 427 935 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 2022 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 2022 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 2022.
• Årsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 260.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 191.
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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 1 045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 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 och Snäcke kanal
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2021/221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
I samband med svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 55, i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn
av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 – Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 55, för beredning i byggnadsnämnden.
I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
fysiska planeringen. I kapitel 1, Ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, § 55.
Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 120.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, § 266.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 198.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
KFS
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Dnr KS 2021/322

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna ändringen av §§ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF § 109, 2019-06-26).
2. beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunalförbund.
Det innebär att beslut behöver tas av respektive medlemskommun.
Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner inte anses kunna
delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att istället delegera
uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med Trollhättans stad som avser
använda identiska formuleringar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF § 109, 2019-06-26)
Dialog med Sveriges Kommuner och regioner.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, § 276.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 188.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna ändringen av §§ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF § 109, 2019-06-26).
2. beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
KFS
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Dnr KS 2021/445

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Kent Palm (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Kent Palm (V).
Sammanfattning av ärendet
Kent Palm (V) har den 9 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kent Palms avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Kent Palm (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Kent Palm (V).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kent Palm
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten (löner)
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Dnr KS 2021/456

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
och ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tony Andersson (SD) befrias från sina uppdrag
som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Tony Andersson (SD) har den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdragen som ledamot i
byggnadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Tony Anderssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Tony Andersson (SD)
befrias från sina uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Andersson
Byggnadsnämnden
Personalenheten (löner)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mohamed Mahmoud (MP) befrias från sina uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i socialnämnden, ledamot i arvodesberedningen och ersättare i
valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
• Mohamed Mahmoud avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Mohamed Mahmoud (MP)
befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i socialnämnden, ledamot i
arvodesberedningen och ersättare i valberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Mohamed Mahmoud
Socialnämnden
Sammankallande arvodesberedningen
Ordförande valberedningen
Personalenheten (löner)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/456

Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ledamot i byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tony Andersson (SD) den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ledamot i byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Daniel Svensson
Byggnadsnämnden
Personalenheten (löner)
Enheten Digital service
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/456

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Ericson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tony Andersson (SD) den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Ericson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Eva Ericson
Kommunstyrelsen
Personalenheten (löner)
Enheten Digital service
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Personalenheten (löner)
Enheten Digital service
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare i
krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare i
krisledningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare
i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
i socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Socialnämnden
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare
i valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som erättare i valberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
i valberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Ordförande valberedningen
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ledamot i
arvodesberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ledamot i arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ledamot i
arvodesberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Sammankallande arvodesberedningen
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/452

Kompletteringsval av ny ledamot i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Asbjörn Andersson (S) till ny ledamot i i Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ).
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att ledamoten Sture Torstensson (S) avlidit ska kommunfullmäktige utse
ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Asbjörn Andersson (S) till ny ledamot i i Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Asbjörn Andersson
DVVJ
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/452

Kompletteringsval av ny ersättare i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Fridh (S) till ny ersättare i i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ).
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att ledamoten Sture Torstensson (S) avlidit och ersättaren
Asbjörn Andersson (S) föreslås som ny ledamot ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Fridh (S) till ny ersättare i i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Jan-Olof Fridh
DVVJ
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign
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Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Besvaras av

Linda Sjötun Flood,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gång- och
cykelväg från centralorten till Bloms
Varuhus.

Monica Algotsson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om cykelväg på eller
bredvid järnvägen från Håverud till
Mellerud.

Mirjam Jager,
Åsensbruk

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att plantera
japanska körsbärsträd längs grönområde
vid Österrådaplan.

Dnr KS 2021/395

Dnr KS 2021/434

Dnr KS 2021/434
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
35

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-09-22

sida
36

§ 116

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 avslagsbeslut 2021-06-16 om inhibition i ärende gällande begäran
om laglighetsprövning/inhibition av kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26 angående
avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde - Mellerud och Bengtsfors
kommun. Dnr 2021/391.
• Länsstyrelsens beslut 2021-07-05 om att utse Kent Palm (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige med anledning av att Emmy Ünal (V) avsagts sig förtroendeuppdraget.

Dnr KS 2021/361.

• Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling.
Länk: https://mellerud.se/media/441435/revisionsrapporten-uppfoljning-av-tidigaregenomford-granskning-av-upphandling.pdf

Dnr KS 2021/483.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

