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§ 1 
 
Information om arbetet med energi- och klimatstrategin 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I de kommunala verksamheterna arbetas aktivt och samordnat för att minska klimatpåverkan 
och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen och öka andel förnybar energi.  

Syftet är att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål. Det energi- och klimatstrategiska 
arbetet bedrivs via Dalslands miljö- och energiförbund i samarbete med Bengtsfors-, Dals-Ed-, 
Färgelanda-, Mellerud-, och Åmåls kommun. 
Representanter för Dalslands miljö- och energikontor lämnar en aktuell information om 
pågåemde arbete med energi- och klimatstrategin. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 2 Dnr KS 2021/653 
 
Utredning av förutsättningar för att inrätta en samordnare för arbetet 
med tillgänglighet i Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna utredningen. 

2. inrätta en tillgänglighetssamordnare om 10 procent av en heltid från 2022 till och med  
2023 som stöd för genomförandet av handlingsplanen för arbete med tillgänglighet. 

3. finansiering av samordnarfunktionen sker inom nuvarande budgetram och besättning av 
funktionen sker genom omfördelning av arbetsuppgifter för ordinarie anställd. 

4. uppdra åt kommunchefen att efterhöra intresset från övriga dalslandskommuner att 
samverka kring en samordnarfunktion. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommunfullmäktige fastställde den 21 april 2021 en handlingsplan för arbete med 
tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023 (KF § 36). En av aktiviteterna i planen handlar om 
att under 2021 utreda förutsättningarna för att inrätta en samordnare för kommunens arbete 
med tillgänglighet på 10 eller 50 procent.  

I utredningen har andra kommuners tillgänglighetsarbete beaktats, likväl som Länsstyrelsen, 
Myndigheten för delaktighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  

Förslaget innebär att Melleruds kommun inrättar en samordnare för arbetet med tillgänglighet 
på 10 procent som stöd för genomförandet av arbetet enligt handlingsplan för arbete med 
tillgänglighet.  

Den arbetsgrupp som användas vid framtagandet av policy och handlingsplan för tillgänglighet 
identifierades som en framgångsfaktor och föreslås fortsatt vara aktiv i genomförandet av 
arbetet enligt planen 2021-2023. 

Beslutsunderlag 

• Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun 
• Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023  

https://mellerud.se/media/gqonlypu/handlingsplan-for-tillganglighet-2021-2023-faststalld-
alla-bilagor-melleruds-kommun.pdf  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 415. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna utredningen. 
2. inrätta en tillgänglighetssamordnare om 10 procent av en heltid från 2022 till och med  

2023 som stöd för genomförandet av handlingsplanen för arbete med tillgänglighet. 

https://mellerud.se/media/gqonlypu/handlingsplan-for-tillganglighet-2021-2023-faststalld-alla-bilagor-melleruds-kommun.pdf
https://mellerud.se/media/gqonlypu/handlingsplan-for-tillganglighet-2021-2023-faststalld-alla-bilagor-melleruds-kommun.pdf
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3. finansiering av samord narfunktionen sker inom nuvarande budgetram och besättning av 
funktionen sker genom omfördelning av arbetsuppgifter för ordinarie anställd. 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg: 

Uppdra åt kommunchefen att efterhöra intresset från övriga dalslandskommuner att samverka 
kring en samordnarfunktion. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på det egna tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 3   Dnr KS 2021/564 
 
Kanalyran 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för Kanalyran för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är ett 
populärt evenemang för kommuninvånare, hemvändare och turister. Sedan 2019 ansvarar 
Melleruds kommun över projektledningen och utförandet av hela evenemanget. Kanalyran 
finansieras traditionellt genom ett ekonomiskt bidrag från kommunen, intäkter från försäljning 
av torgplatser och sponsorintäkter. Det planerade datumet för Kanalyran 2022 är 1-3 juli.  

Kanalyran 2022 ska bygga vidare på den tradition som har skapats genom åren och utgå från 
kommunorganisationens vision, mål och värdegrund. Evenemanget ska bidra till att stärka det 
rika förenings- och kulturutbudet som bidrar till att Mellerud blir än mer attraktivt att leva, verka 
i och besöka. Evenemanget bör innehålla aktiviteter och underhållning för olika målgrupper med 
särskilt fokus på ungdomar och barnfamiljer.  

Kanalyran 2022: 

• ska lägga ett fokus på att arrangera aktiviteter för ungdomar och barnfamiljer dagtid 

• ska omfatta aktiviteter i centrala Mellerud under fredagen och lördagen samt söndagen i 
Håverud.  

• barnkortegen läggs på lördagen före föreningskortegen då detta bör passa barnfamiljer 
bättre. 

• en arbetsgrupp ska bildas med tjänstemän från olika förvaltningar som disponerar tid för 
arbetet med Kanalyran och som också är i tjänst under genomförandet. Till gruppen kan 
sedan knytas föreningar och utomstående med intresse för att göra en aktiv insats.  

Kanalyran finansieras traditionellt genom ett ekonomiskt bidrag från kommunen, intäkter från 
försäljning av torgplatser och sponsorintäkter. Utöver detta disponerar kommunens 
tjänstepersoner tid för arbetet före, under och efter Kanalayran.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 417. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för Kanalyran för 2022. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kommunikatören 
Näringslivsutvecklaren 
Turismutvecklaren 
Kultur Mellerud 
Folkhälsostrategen 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 4 Dnr KS 2021/686 
 
Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för arbete mot våld i nära relationer  
2022 - 2024 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, § 94, att delvis anta en motion om att 
Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer motionen 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. 
Bengtsfors och Melleruds kommuner behöver en strategi för att tydliggöra kommunens ställning 
och syn på våld i nära relationer som en allvarlig och viktig samhällsfråga. Det är av vikt att 
samtliga förvaltningar driver ett aktivt utvecklingsarbete inom detta område.  
Syftet med strategin är att inom Bengtsfors och Melleruds kommun synliggöra, motverka och 
förebygga våld i nära relationer. Men även uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara 
grupper.  

Strategin beskriver hur Bengtsfors och Melleruds kommun definierar och förhåller sig till våld i 
nära relationer. Strategin ska bidra till att personal inom förvaltningarna och de kommunala 
bolagen har god kännedom och medvetenhet om våld i nära relation.  

De åtgärder som lyfts fram i strategin har som mål att ge förutsättningar för att stärka arbetet 
mot våld i nära relationer under perioden 2022–2024. 

Socialnämnden beslutade den 21 december 2021, § 190, att föreslå kommunfullmäktige att 
anta Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024 enligt föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 94 
• Förslag Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024. 
• Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 190. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för arbete mot våld i nära relationer  
2022 - 2024 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 5   Dnr KS 2021/639 
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Sjöskogen i Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en upphandling. 

2. ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.  
3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I 
den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många 
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att 
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad 
översiktsplan.  

När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det viktigt att arbetet 
med FÖP:en påbörjas. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2021, § 410, att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till upphandlingsunderlag. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Melleruds översiktsplan, nu-2030 ( www.oversiktsplan.mellerud.se ) 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 410. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag upphandlingsunderlag. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 428. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en upphandling. 

2. ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.  
3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
GIS- och kartingenjören 

http://www.oversiktsplan.mellerud.se/
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§ 6 Dnr KS 2021/559 
 
Ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka medborgarförslag  
tas bort  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka 
medborgarförslag tas bort. 
 
Reservation 
Eva Pärsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Pärsson (M) har väckt ett initiativärende och föreslår att möjligheten för medborgare att 
väcka ärenden i Melleruds kommunfullmäktige genom medborgarförslag tas bort. 
Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda förslaget och 
redovisa detta vid utskottets sammanträde den 11 januari 2022. 

Kommunfullmäktige får bestämma om medborgarförslag får väckas i fullmäktige. Om 
fullmäktige beslutat att medborgarförslag får väckas, ska fullmäktiges arbetsordning reglera  
hur sådana förslag ska handläggas. I Melleruds kommun idag får den som är folkbokförd i 
kommunen väcka högst tre ärenden i fullmäktige per år. 

Syftet med medborgarförslag är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan valen samt 
att låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka. 
Förvaltningen överlämnar till politiken att ta ställning om möjligheten att väcka 
medborgarförslag tas bort. Förvaltningen kommer samtidigt med förslag om att införa  
e-förslag i Melleruds kommun (se dnr KS 2020/537). 

Beslutsunderlag 
• Initiativärende 
• Kommunallagen (2017:725) 
• Fullmäktiges arbetsordning, kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20,  

§ 146) 
• Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 

beslutsärenden (KS 2020-04-08, § 82) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka 
medborgarförslag tas bort. 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att möjligheten för medborgare att väcka ärenden i 
Melleruds kommunfullmäktige genom medborgarförslag tas bort. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-01-12 12
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Eva Pärsson 
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§ 7 Dnr KS 2021/565 
 
Svar på motion om att motioner och medborgarförslag ska vara 
besvarade inom ett år  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse frågan, om att medborgarförslag och motioner ska vara besvarade inom ett år, som 
besvarad med hänvisning till att det är vad kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning 
idag anger. 

2. avslå förslaget om att motioner som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-monitor i 
fönstret på medborgarkontoret. 

3. anse att frågan om att medborgarförslag som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-
monitor i fönstret på medborgarkontoret anses som besvarad med hänvisning till ärendet 
om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537). 

4. komplettera § 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande lydelse. Stycket läggs 
som näst sista stycke: En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

 
Reservationer  

Liselott Hassel (SD) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Liselott Hassel (SD) föreslår i en motion inkommen den 11 oktober 2021 att medborgarförslag 
och motioner ska besvaras inom ett år för att leva upp till intentionerna i kommunallagen. 
Motionären föreslår också att motioner och medborgarförslag som är inlämnade synliggörs, 
exempelvis på en tv-monitor i fönstret på medborgarkontoret. Syftet skulle vara att öka 
transparensen och ge medborgarna större inblick i det politiska arbetet. Det föreslås även 
minska risken för att det kommer in fler medborgarförslag i samma fråga. 

Kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning anger redan att medborgarförslag ska 
beredas så de kan besvaras inom ett år från det att frågan väcktes. I kommunallagen anges 
även att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom ett år från det att frågan väcktes. 
Motsvarande formulering finns inte i fullmäktiges arbetsordning varför ett sådant stycke föreslås 
läggas in i arbetsordningen. I övrigt bör frågan om att medborgarförslag och motioner ska 
besvaras inom ett år anses som besvarad. 
Förvaltningen har utrett och föreslår för kommunfullmäktige att förslag från medborgare ska 
kunna lämnas in elektroniskt. Genom en sådan lösning kan de senaste förslagen från 
medborgare visualiseras på kommunens hemsida för att undvika att samma frågor kommer in i 
närtid. Av det skälet kan denna fråga i motionen anses som besvarad med hänvisning till 
ärendet om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537).  

Beslutsunderlag 
• Motion 
• Kommunallagen (2017:725) 
• Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146) 
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse frågan, om att medborgarförslag och motioner ska vara besvarade inom ett år, som 
besvarad med hänvisning till att det är vad kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning 
idag anger. 

2. avslå förslaget om att motioner som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-monitor i 
fönstret på medborgarkontoret. 

3. anse att frågan om att medborgarförslag som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-
monitor i fönstret på medborgarkontoret anses som besvarad med hänvisning till ärendet 
om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537). 

4. komplettera § 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande lydelse. Stycket läggs 
som näst sista stycke: En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

 
Liselott Hassel (SD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-01-12 15
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2021/529 
 
Svar på motion om pris för visat civilkurage 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det redan finns liknande 
utmärkelser av organisationer med mer insikt och bättre kunskap om ingripanden som skett.  
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har lämnat in en motion, daterad 23 september 2021, där han föreslår att 
Melleruds kommun inrättar och årligen delar ut ett pris för visat civilkurage. Förslaget motiveras 
av att många upplever minskad trygghet och sammanhållning i samhället, samt att 
uppmuntrande till goda gärningar bör stärkas och lyftas fram. 
Ett pris om civilkurage behöver utformas för att uppmuntra rätt typ av beteenden. Det finns 
idag möjlighet att uppmärksamma de som gjort en insats för en medmänniska genom Polisen 
och räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 

• Motion från Ulf Rexefjord (SD) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 416. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det redan finns liknande 
utmärkelser av organisationer med mer insikt och bättre kunskap om ingripanden som skett.  
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 9 Dnr KS 2021/658 

Markpris för Östra Industriområdet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på det Östra industriområdet tillämpa ett markpris  
enligt följande 
1. 30 kr/kvm för område 1 enligt bifogad karta 

2. 60 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta 

3. 70 kr/kvm för område 3 enligt bifogad karta 
4. 80 kr/kvm för område 4 enligt bifogad karta 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för 
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet 
anbudsförfarande.  

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på  
Östra Industriområdet i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Tillväxtenheten. 
Ett förlag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.  

Enligt detaljplanen för Östra Industriområdet är markanvändningen industri och småindustri. 
Den totala ytan kommunägd kvartersmark uppgår till cirka  
81 200 kvm. 

Beslutsunderlag 

• Fastighetsvärdering, 2021-11-25 (Svefa). 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Karta 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 420. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att på det Östra industriområdet tillämpa ett markpris  
enligt följande 

1. 30 kr/kvm för område 1 enligt bifogad karta 
2. 60 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta 

3. 70 kr/kvm för område 3 enligt bifogad karta 
4. 80 kr/kvm för område 4 enligt bifogad karta 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 10 Dnr KS 2021/678 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2022  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor 
enligt föreliggande förslag. 

2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings-
/tillsynstid. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och med 2021 på en ny 
taxemodell från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Isamband med tillämpningen av den 
nya taxan har ett behov av förtydligande kompletteringar noterats gällande vissa 
verksamheter, framför allt i bilaga 2. Bilaga 3 har förenklats, men innebär ingen egentlig 
förändring avseende tillämpningen. Två förslag på tillägg har tillkommit i taxebestämmelserna; 
dels avseende begränsning av den restid som får debiteras i samband med timavgift, dels 
gällande mindre justeringar  som miljö- och energinämnden själv kan besluta om i bilaga 1- 3 
utan att taxan behöver fastställas på nytt av fullmäktige. 

Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 40, att rekommendera kommunfullmäktige  i 
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att 

1. Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande 
bilagor att gälla från och med 1januari  2022. 

2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara  1002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid  från och med den 1 januari  2022. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 2022 
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 69. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 40. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor 
enligt föreliggande förslag. 

2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings-
/tillsynstid. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 11 Dnr KS 2021/679 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer enligt 
föreliggande förslag 

2. besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma 
handläggnings-/tillsynstid. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  har uppdaterats och getts en 
ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma 
formalia. Ändringarna  i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett 
fastställande av maximal restid som får debiteras vid timavgift. 
Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 41, att rekommendera kommunfullmäktige i 
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att 
1. Fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer  att 

gälla från och med 1januari 2022. 

2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2022. 

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

sprängämnesprekursorer 2022 
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 70. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 41. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer enligt 
föreliggande förslag 

2. besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma 
handläggnings-/tillsynstid. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 12 Dnr KS 2021/680 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område 2022  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område enligt föreliggande förslag. 

2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings-
/tillsynstid.  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har uppdaterats och getts en ny 
utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma formalia. 
Ändringarna  i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av 
maximal restid som får debiteras vid timavgift. 

Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 42, att rekommendera kommunfullmäktige i 
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att 

1. Fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskydds- lagens område att gälla från och 
med 1januari 2022. 

2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1002 kr/timma 
handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2022. 

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

område 2022 
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 71. 
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 42. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område enligt föreliggande förslag. 

2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings-
/tillsynstid.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 13 Dnr KS 2021/681 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- 
stiftningen  för 2022 med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad timtaxa enligt 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen  har uppdaterats med anledning av 
ändringar i lagstiftningen. Eftersom kommunerna inte har uppgifter inom foderkontroll  har 
detta begrepp utmönstrats i det föreliggande förslaget. Taxeförslaget  omfattar inte heller 
kontroll av animaliska biprodukter (ABP). 

Det nya begreppet "annan offentlig verksamhet" har införts i taxan och avser enligt 
kontrollförordningen annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av en myndighet med 
kontrolluppdrag. Exempel på "annan offentlig verksamhet" är utfärdande av förelägganden vid 
bristande efterlevnad, handläggning och utredning av livsmedelssanktionsavgifter och 
handläggning kopplad till faroanalyser i dricksvattenkontrollen. 

Den föreslagna taxan medger också möjlighet att ta ut avgift för kontroll vid inköp under dold 
identitet. 

Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 39, att rekommendera kommunfullmäktige i 
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att Fastställa förslag till taxa för 
offentlig kontroll enligt livsmedelsstiftningen  med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad 
timtaxa, att gälla från och med 1 januari 2022. 

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

livsmedelslagstiftningen 
• Dalslands miljö- och energinämndens beslut 2021-11-04, § 77. 
• Dalslands miljö- och energiförbundets beslut 2021-11-25, § 39. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- 
stiftningen  för 2022 med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad timtaxa enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 14 Dnr KS 2021/620 
 
Svar på remiss - Revidering av vattenvårdsplan för Vänern – mål  
och åtgärder  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra kopplat till de förslag på 
fokusområden som presenterats och ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänerns vattenvårdsförbund påbörjade under 2020-2021 en revidering av vattenvårdsplanen  
för Vänern. Nuvarande plan gäller mellan åren 2016-2021.  
Förslaget är att nästa vattenvårdsplan ska löpa över åtta år med kampanjer/fokusområden  
som pågår i två år åt gången. De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad 
vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vatten-
direktivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030. Vänerns Vattenvårdsförbund skalar 
helt enkelt ner åtgärderna så att de är anpassade för Vänern och dess närområden. Förbundets 
roll är att kicka igång arbetet med fokusområden och se samordningsvinster mellan olika 
aktörer och där det är möjligt även hålla ihop större projekt.  
Remissen efterfrågar eventuella svar på följande:  

•  Har vi valt rätt fokusområden? Om inte vad saknas?  
•  Är tidsplanen för fokusområdena bra/realistisk?  
•  Fler förslag till lämpliga aktiviteter till respektive fokusområde och hur vi kan genomföra 

dessa tillsammans med er medlemmar. Även prioritering av aktiviteter - vilka aktiviteter ser 
din organisation som mest angelägna att genomföra?  

•  Har du och din organisation fler förslag på lämpliga arbetssätt?  
•  Något annat du och din organisation vill skicka med? 
Kommunens svar på remissen ska vara inne senast den 31 januari 2022. 

Vid Vänerns Vattenvårdsförbunds styrelsemötet den 8 mars 2022 tas synpunkterna om hand 
och ett färdigt förslag bereds till årsmötet den 5 maj 2022 där en ny reviderad vattenvårdsplan 
presenteras och som då kan fastslås av stämman. 

Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar – förslag till revidering av vattenvårdsplan för Vänern - mål och åtgärder 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra kopplat till de förslag på 
fokusområden som presenterats och ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet. 
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Beslutsgång 

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

Vänerns vattenvårdsförbund 
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§ 15  
 
Presentation av ny HR-chef 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nya HR-chefen Ulrika Granat presenterar sig själv och sin bakgrund  
från myndigheter och företag.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 16 Dnr KS 2021/587 
 
Svar på remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett 
enklare och färdmedelsneutralt regelverk  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian och har inget 
ytterligare att tillägga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2019 remitterade Finansdepartementet betänkandet Skattelättnad för arbetsresor – En 
avståndsbaserad och färdemedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36). 

Betänkandet innehöll förslag om att det nuvarande reseavdraget ska avskaffas och ersättas av 
en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. I den promemoria 
som Finansdepartementet nu remitterar är några utgångspunkter desamma som i betänkandet. 
I andra delar har dock betänkandets förslag omarbetats.  

I promemorian föreslås, till skillnad från betänkandet, att skattereduktionen för arbetsresor ska 
vara regionalt differentierad, med innebörden att villkoren för att kunna få en skattelättnad för 
arbetsresor knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar.  

Detta innebär att de kommuner som räknas som storstadskommuner enligt tillväxtanalys 
indelning ger skattereduktion för den delen som överstiger 30 km och upp till 80 km.  
För merparten av Sveriges kommuner inkl Mellerud har en nedre avståndsgräns på 15 km  
upp till 80 km. Den regionala differensen bygger på att de kommuner som räknas som 
storstadskommuner enligt tillväxtanalys indelning bedöms ha god kollektivtrafik. 

Melleruds kommun har berett möjligheten att yttra sig över förslaget. HR-avdelningen har 
översiktligt gått igenom promemorian och ställer sig bakom dess förslag om en 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion, då denna bedöms på sikt gynna 
nyttjandet av kollektivtrafik samt stimulera större arbetsmarknadsregioner och boende i hela 
landet.  

Kommunen ser positivt på den regionala differentieringen som har tillkommit sedan 
betänkandet då denna tar hänsyn till landsbygden i större utsträckning, vilket möjliggör stöd i 
viss omfattning till arbetsresor i områden utan alternativ till bilen.  Det nu remitterade förslaget 
tas hänsyn även till mindre kommuner och dess tillgång till kollektivtrafik vilket kommunen 
ställer sig positiv till.  
 
Beslutsunderlag 

• Remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt 
regelverk. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian och har inget 
ytterligare att tillägga.  
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Beslutsgång 

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

Regeringskansliet, Finansdepartementet 
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§ 17 Dnr KS 2021/473 
 
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande strategi för praktiskt arbete med intern 
kontroll i Melleruds kommun som fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 november 2017,  
§ 140.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.   

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll, som reviderats 2021-03-21, § 12. 
I reglementet anges syfte, organisation och ansvar, samt styrning och uppföljning av intern 
kontroll på en övergripande nivå. Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-22¸§ 140 en strategi 
för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. I samband med beslutet om 
revidering av intern kontrollreglementet nämndes i tjänsteskrivelsen att översyn även skulle 
göras av strategin i samråd med nämndernas intern kontroll ambassadörer.  
Strategin innehåller anvisningar för implementering av intern kontrollarbetet samt detaljerade 
rutiner för tillvägagångssättet för arbetet med intern kontroll. Intern kontrollprocessen är 
numera en inarbetad process för kommunens nämnder varvid styrdokumentet inte behöver 
innefatta implementeringsarbetet. Styrdokumentet har reviderats genom att riktlinjernas 
anvisningar följer reglementets paragrafer, vilket medför en ökad tydlighet. I nuvarande strategi 
är riskvärdet för att ta upp som kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern 
kontrollplanen. Fokus ska vara på de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall 
omfattande och kan innebära bristande kvalité på kontrollerna.  
Större förändringar: 

• Text som avser arbetet med implementering har tagits bort. 

• Riktlinjerna är ett förtydligande av reglementets paragrafer. 

• Förtydligande av reglementets § 3 - § 6, ansvarsfrågan. 

• Rekommendationen om när risken ska lyftas in i intern kontrollplanen har ändrats, till ett 
högre värde. Detta för att fokusera på de väsentliga riskerna. 

• Riskanalysen ska inte omfatta de processer där det redan finns en speciallagstiftning som 
kräver systematisk uppföljning av vissa verksamheter/områden. Riskbedömning sker i dessa 
processer. 

• Text som återkommer flera gånger har tagits bort. 
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Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 382, att överlämna beslutsunderlaget till 
partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 14 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds Kommun, 2017-11-07, § 140 
• Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 382. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 422. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunens revisorer 
Ekonomichefen 
AB Melleruds Bostäder 
KFS 
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§ 18 Dnr KS 2021/603 
 
Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i 

kommunfullmäktige den 28 februari 2020, § 12. 

2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  
från och med den 1 mars 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun, den  
28 februari 2020, § 12. För att få en effektivare investeringsprocess och mer realistisk 
investeringsplan föreslås en revidering av riktlinjerna. 

Större förändringar är:  

• Som grund för investeringsprojekt över 3 mkr som föreslås finnas med i investeringsplanen 
ska finnas en kalkyl. 

• Femårsplaner kvarstår men de tre första åren är styrande för nämnderna. Eventuella nya 
behov bör i första hand ske genom omdisponeringar mellan projekt. År fyra och fem i 
investeringsplanen är en inriktning men projekt kan tillkomma. Även behov av investeringar 
över 25 mkr inom 10 år ska redovisas.  

• Startbesked tas bort men projekt av principiell betydelse eller av större vikt ska beslutas i 
separata ärenden av kommunfullmäktige. 

• Två nya kriterier för prioritetsordning har lagts till: Kostnadsbesparande investeringar och 
Hållbarhets investeringar. 

 Nämnd får själv godkänna omdisponeringar av investeringar upp till 1 mkr och högst 10 % 
av nämndens investeringsbudget. Kommunstyrelsen kan godkänna omdisponeringar upp till 
5 mkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 380, att överlämna beslutsunderlaget till 
partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 14 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun 
• Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 380. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 423. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i 
kommunfullmäktige den 28 februari 2020, § 12. 

2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  
från och med den 1 mars 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 19 Dnr KS 2021/648 
 
Avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs 
Räddningstjänst (NÄRF) och medlemskommunerna  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänna Avtal gällande pensionsreglering 
mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) och medlemskommunerna enligt föreliggande 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nuvarande avtal avseende pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (NÄRF) och medlemskommunerna har uppdaterats utifrån förändringar i 
pensionsbestämmelser. 

Detta nya avtal ersätter tidigare överenskommelse avseende pensionshantering mellan parterna 
daterad 1999-10-19 samt tillägg till detsamma daterat 2006-06-19. Tidigare beräknade 
fördelningsnycklar förändras inte. 
Ägarsamrådet godkände den 19 november 2021 det nya reviderade avtalet avseende 
pensionsreglering mellan NÄRF och medlemskommuner. NÄRF har den 25 november 2021 
skickat ut avtalet till respektive medlemskommun för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-11-19. 
• Reviderat avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) 

och medlemskommunerna 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 424. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänna Avtal gällande pensionsreglering 
mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) och medlemskommunerna enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund (NÄRF) 
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§ 20 Dnr KS 2021/672 
 
Tilläggsbudget för 2022  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bevilja revisionen ett ökat anslag med 0,3 mkr från och med 2022. 

2. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 4 mkr till elever i behov av 
stöd, förskolelärare till familjecentral, kostnader för förskoleplatser åsebro mm 

3. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2022 till sfi och 
grundvux mm 

4. bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag på 0,8 mkr för 2022 avseende öppnande av 
familjecentral. 

5. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 0,1 mkr och 
socialnämnden ett ramhöjande anslag på 0,3 mkr för 2022 för ökade åtaganden från staten 
(finansieringsprincipen). 

6. bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 0,4 mkr till förfogandeanslaget. 

7. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8,9 mkr 
för 2022. 

8. öka investeringsplanen med 350 tkr för 2022 avseende utredning skållerudshemmet. 
anslaget finansieras med minskade likvida medel. 

9. besluta om övriga justeringar i nämndernas ramar och finansen (tekniska justeringar) enligt 
bifogad handling till följd av kompensation för lönerevision 2021, justering för ändrad 
organisation, internränta m.m. 

 
Reservation 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 
Vi har under ett antal år pekat ut skolan och dess grunduppdrag  som prioriterat och kan 
konstatera att det tillägg kultur- och utbildningsnämnden nu föreslås få ligger i nivå med vad vi 
själva yrkade i budgetdebatten i juni 2021. Tack vare ett nytt och bättre ekonomiskt läge i 
kommunen kan detta också tillgodoses utan något behov av omfördelningar, varken från andra 
förvaltningar eller på KUN:s eget område, vilket naturligtvis är glädjande.  Även om den 
osäkerhet som präglar vår samtid stämmer till eftertanke.  
Hur dessa nya resurser ska sättas i arbete kan det nog finnas olika politisk syn på, vi för vår del 
kommer att driva på i ordningsfrågan. En god och kostnadseffektiv undervisning kan bara 
bedrivas i en miljö som präglas av just ordning, reda och en god disciplin. Hur dessa nya medel 
bäst används för ändamålet ser vi som naturligt att nämnden sköter på bästa sätt. Vi kommer 
lägga våra förslag i ämnet i det forumet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23; $ 87 om Budget 20221 och plan 2023–2024. För 
året 2022 är det budgeterade resultatet 17,2 mkr (2,5 %), vilket uppfyller kommunfullmäktiges 
finansiella mål. För 2023 är det budgeterade resultatet 13,8 mkr och för 2024 är det 7,5 mkr. 
Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I delårsbokslutet per 
augusti prognostiserade nämnderna sammantaget ett underskott med -0,5 mkr, varav kultur- 
och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -4,5 mkr och kommunstyrelsen ett 
överskott på 3,8 mkr. Kommunstyrelsens överskott beror till stor del på lägre kostnader till följd 
av Covid-19 samt återhållsamhet för att balansera övriga nämnders underskott. 
Statens budget, som beslutades 16 december, innehöll nya bidrag till kommunen. Både 
generella bidrag och bidrag som finansierar nya åtagande som staten ålagt kommunen, den s.k. 
finansieringsprincipen. Kommunen erhåller bidrag för kommun högt flyktingmottagande med 
3,4 mkr per år för 2022–2024. Kommuner med utmaningar får även bidrag för åren 2022–2024. 
För Melleruds del innebär detta 3,4 mkr per år. Stödet förmedlas via Tillväxtverket och ska 
användas till det som kommunen anser bäst gynnar sina invånare. Det generella statsbidraget 
ökas även med 1,8 mkr per år. Kommunen har ålagts ett antal nya uppgifter från staten och 
kompenserats för detta genom höjning av det generella statsbidraget (finansieringsprincipen) 
med 0,4 mkr för 2022, 0,9 mkr för 2023 och 3,3 mkr för 2024. 
Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag till revideringen av  
budget för 2022 utifrån de nya bidragen.  
 
ÅR    MKR 2021 2022 2023 

Budgeterat resultat  
KF § 87 

17,1 13,7 7,5 

Höjda generella 
statsbidrag 

   

Bidrag högt 
flyktingmottagande 

3,4 3,4 3,4 

Bidrag kommun med utmaning 3,3 3,3 3,3 

Höjt generellt statsbidrag 1,8 1,8 1,8 

Bidrag enligt 
finansieringsprincipen 

0,4 0,9 3,3 

Summa höjda generella 
statsbidrag 

8,9 9,4 11,8 

    

Ökade anslag för nämnder    

Revision ökat anslag 0,3 0,3 0,3 

KUN ramhöjande anslag till 
stöd för elever, förskolelärare 
familjecentral, förskolelokaler 
Åsebro mm 

4,0 4,0 4,0 
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KUN tillfälligt anslag för SFI, 
GRUV-platser 

3,0 0 0 

KUN ökat åtagande enligt 
finansieringsprincipen 

0,1 0,4 0,4 

SN tillfälligt anslag inrättande 
av familjecentral 

0,8   

SN ökade åtagande enligt 
finansieringsprincipen 

0,3 0,4 2,7 

KS förändring 
förfogandeanslaget 

0,4 4,2 4,2 

KS ökade åtagande enligt 
finansieringsprincipen 

 0,1 0,2 

Summa ökade anslag för 
nämnder 

8,9 9,4 11,8 

Budgeterat resultat KF 
efter justeringar 

17,1 13,7 7,2 

Resultat relaterat till 
skatteintäkter och 
utjämningsbidrag % 

2,5 2,0 1,1 

 

Förändringarna för 2023 och 2024 behandlas i kommunfullmäktiges budget 2023 plan 2024-
2025. 

Sveriges kommuner och regioner senaste skatteunderlagsprognos visar på ett bättre utfall än 
för den prognos som presenterades i april och som kommunfullmäktiges budget grundas på. 
Om SKR:s skatteunderlagsprognos, som presenteras i februari, uppvisar samma positiva 
prognos avser majoriteten att återkomma med en tilläggsbudget till kommunfullmäktige i mars 
för 2022. Tilläggsbudgeten kommer iså fall avse särskilda satsningar och inga nivåhöjande 
anslag till nämnderna. Åren 2023–2024 får beaktas i kommande budgetarbete. Kommunens 
budgeterade resultat för 2024 uppfyller inte kommunfullmäktiges målnivå. 
Investeringsplanen har höjts med 350 tkr för 2022 avseende utredning Skållerudshemmet. 
Finansiering sker genom minskad likviditet. 
Utbyggnad av Åsebro förskolan kan komma att påbörjas under 2022. Ärendet, med förslag till 
finansiering, kommer behandlas som separat ärende till kommunfullmäktige under 2022. 
Förslaget påverkar inte de finansiella målen Alla tre finansiella mål nås för 2022 och 2023. För 
2024 uppnås inte resultatmålet. 

Justeringar har även gjorts för nämndernas ramar av teknisk karaktär som kompensation av 
lönerevision för 2021, justeringar till följd av ändrad organisation, ändrad internränta mm. 
Ändringarna framgår i budgethandlingen. Alla ändringar som gjorts från Kommunfullmäktiges 
beslutade budget i juni är gulmarkerade i handlingen. 
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Beslutsunderlag 
• Budget 2022 och plan 2023–2024 med tilläggsbudget 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 6. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M och Ulf Rexefjord (SD): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bevilja revisionen ett ökat anslag med 0,3 mkr från och med 2022. 

2. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 4 mkr till elever i behov av 
stöd, förskolelärare till familjecentral, kostnader för förskoleplatser åsebro mm 

3. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2022 till sfi och 
grundvux mm 

4. bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag på 0,8 mkr för 2022 avseende öppnande av 
familjecentral. 

5. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 0,1 mkr och 
socialnämnden ett ramhöjande anslag på 0,3 mkr för 2022 för ökade åtaganden från staten 
(finansieringsprincipen). 

6. bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 0,4 mkr till förfogandeanslaget. 

7. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8,9 mkr 
för 2022. 

8. öka investeringsplanen med 350 tkr för 2022 avseende utredning skållerudshemmet. 
anslaget finansieras med minskade likvida medel. 

9. besluta om övriga justeringar i nämndernas ramar och finansen (tekniska justeringar) enligt 
bifogad handling till följd av kompensation för lönerevision 2021, justering för ändrad 
organisation, internränta m.m. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande tilläggsanslag: 

1. Socialnämnden: 
a) Stöd och service 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra 

bemanningsläget och med full kraft ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor 
stöd och service. 

b) Individ och familjeomsorg 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att 
fortsätta arbetet med att uppnå budgetbalans mellan behov och möjligt utbud av 
placeringar, utan att barnrättsperspektivet rubbas och att IFO på sikt kan hitta den rätta 
balanspunkten mellan in- och utflöde så att budgetdisciplin uppnås.  

c) En utökning av det förebyggande sociala arbetet 2 000 000 kr. En utredning tillsätts som 
skyndsamt får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan i nära samarbete med Kultur- 
och utbildningsnämnden.  Utredningen ska redovisa ytterligare åtgärder utöver de som 
redan finns på plats utöver fastställd ram.  Ytterligare en Familjebehandlare anställs.  
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d) Vård och omsorg 1 000 000 kr I det beslutade programmet för att genomföra 
schemaförändringar inom ramen för den beslutade Heltidsresan tillförs medel för att 
uppnå en god arbetsmiljö och en utökad bemanning på Ängenäs dagtid. 

e) Vård och omsorg 1 000 000 kr i ökning av befintlig ram för att få till de egeninsatser som 
krävs för att förvaltningen ska kunna rekvirera de riktade statsbidrag som finns att tillgå 
inom regeringens äldreomsorgslyft.  

f) Arbetsmarknadsenheten (AME) 2 000 000 kr i ökning av befintlig ram med tydligt 
uppdrag att kartlägga och erbjuda daglig sysselsättning till kommunens invånare som 
varken arbetar, går på praktik eller studerar. En daglig sysselsättning som anordnas i 
kommunens egen regi, som kopplas till en möjlighet att mötas i sociala sammanhang 
med målet att ingen med eller utan ekonomiskt bistånd i yrkesverksam ålder ska vara 
utan daglig sysselsättning.   

Förslagen ökning av fastställd ram 2022 = plus 9 miljoner kronor 

2. Kultur- och utbildningsnämnden: 
a) 3 000 000 kr tillförs föreslagen ram i KUNs budget 2022 för att säkerställa att Åsens skola 

blir kvar och att ingen av befintliga ytterskolor går med underskott. Under året får 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Åsens skola och övriga 
ytterskolor, för att säkerställa drift och det antal elever som anses rimligt. 

b) 2 600 000 kr tillförs föreslagen ram i KUNS budget 2022 där förvaltningen får i uppdrag 
att skyndsamt genomföra en utredning och återkomma med förslag till nämnden HUR det 
förebyggande arbetet i förskolan och grundskolans åk 1 - 3 ska stärkas utifrån gällande 
läsa- skriva- räknagarantin, övriga nödvändiga tidiga stödinsatser enligt skollagen. 
Utredningen ska samla alla pågående stödinsatser som redan finns inom nu fastställd 
ram för 2022 och därefter ange de mest angelägna åtgärderna utifrån den föreslagna 
ramökningen. 

c) 1 000 000 kr tillförs föreslagen ram, med främsta syfte att användas för individuellt 
inriktad fortbildning av lärare i förskolan och åk 1 – 3 i grundskolan. Behoven omfattar 
både ökad ämneskunskap och metodik med inriktning på tidiga insatser för att 
dimensionera rätt stöd. Den särskilda satsningen ska också användas för att med 
obehöriga lärare genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast 
anställning. Satsningen kräver en kartläggning till nämnden som visar samtliga lärares 
situation för att nå behörighet och/eller relevant fortbildning. 

d) 400 000 kr tillförs föreslagen ram för att öka kunskaper och problembild mot kränkande 
särbehandling och mobbing ur elevers, lärares och föräldrarnas perspektiv, med syfte att 
förbättra förebyggande insatser. 

Föreslagen ökning av fastställd ram 2022 = plus 7 miljoner kronor 
3. Kommunstyrelsens administration: 

IT-utveckling 1 000 000 kr tillförs föreslagen ram med främsta syfte att synliggöra 
kommunens situation när det gäller IT-säkerhet, samordning internt och kopplat till 
kommunsverige. Miljonen ska användas till att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys som 
synliggör kommunens nuläge och ta fram förstag till åtgärdsplan för att optimera vår IT-
säkerhet och en utvecklingsväg för bättre samordning.  

Föreslagen ökning av fastställd ram 2022= plus 1 miljon kronor   
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 21 Dnr KS 2018/338 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer  
för åren 2022-2026 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – 
riktlinjer för åren 2022-2026 enligt föreliggande förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen enligt 
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för bostads-
försörjningen ska beslutas varje mandatperiod. Melleruds nuvarande bostadsförsörjnings-
program löpte ut 2016. 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram har samråtts och reviderats utefter inkomna synpunkter. 
Inga större revideringar jämfört med samrådshandlingarna har skett. 
Tjänstemannaförslaget innebär att föreslå kommunfullmäktige att anta bostads-
försörjningsprogrammet enligt föreliggande förslag. 
Arbetsutskottet beslutade den 14 december 2021, § 429, att återremittera ärendet till vidare 
handläggning för att inhämta ytterligare underlag från Socialförvaltningen. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer för åren 2022-2026  
• Samrådsredogörelse. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 429. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – 
riktlinjer för åren 2022-2026 enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 22 Dnr KS 2021/654 
 
Svar på samrådsremiss – Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Bostadsförsörjningsprogram 
för Åmåls kommun i enlighet med bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommun har tagit fram en samrådsversion av förslaget till nytt 
bostadsförsörjningsprogram för kommunen. Kommunen har valt att samråda med bland annat 
grannkommuner. 
Melleruds kommun ser positivt på att det tas fram ett bostadsförsörjningsprogram som syftar till 
att säkerställa kommunens bostadsförsörjning.  
Melleruds kommun väljer att avge ett yttrande i enlighet med bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 430. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Bostadsförsörjningsprogram 
för Åmåls kommun i enlighet med bilaga. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Åmåls kommun 
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§ 23 
   
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och  
tjänstepersoner enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen 
varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
B - PERSONALÄRENDEN 

B 5 Visstidsanställningar 

5.4 Övrig personal § 3/2021 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 11/2021 

F KOMMUNKONTORET 

21.1 Öppethållande § 1/2021 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 24  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut den 20 oktober 2021, § 94, om måldialog för 2022. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 17 november 2021, § 198, att avslå strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för skylt på fastigheten 
Bredgården 1:11. Dnr 2021.277. 

• Byggnadsnämndens beslut den 17 november 2021, § 201, om intern kontrollplan för 2022. 

• Socialnämndens beslut den 23 november 2021, § 167, om måldialog för 2022. 

• Dalslands miljö- och energiförbundets sammanträdesprotokoll 25 november 2021. 

• Finansiell rapport per 2021-11-30. Dnr KS 2021/90. 
• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 9 december 2021. 

• Samordningsförbundet Väst sammanträdesprotokoll 10 december 2021. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut den 15 december 2021, § 109, om intern 
kontrollplan för 2022. 

• Länsstyrelsens inspektionsprotokoll den 20 december 2021 för överförmyndaren i samverkan 
Uddevalla, Strömstad, Tanum, Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Färgelanda. 
Dnr KS 2021/674 

• Socialnämndens beslut den 21 december 2021, § 185, om intern kontrollplan för 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 25  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ordföranden kommer att informera partiernas gruppledare och näringslivsrådet om aktuellt 
läge vad gäller Covid och vilka restriktioner m.m. som kommunen vidtar. 

• Ordföranden informerar om att enhetschefen för Digital service kommer att informera 
arbetsutskottet den 25 januari 2022 om kommunens status vad gäller IT-säkerhet med 
anledning av IT-attacken mot Kalix kommun. 

• Presidiemöte Mellbo 19 januari 2022. 

• Samverkansråd 4D 21 januari 2022. 

• Fyrbodals kommunalförbund 3 februari 2022. 

• Länsstyrelsens uppföljningsbesök engående krisberdskap 27 januari 2022. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 26    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Lokalt BRÅ 3 december 2021.   

• Presidiemöte Mellbo 7 december 2021.    

• Bodialog 7 december 2021.    

• Industrigruppen 8 december 2021.    

• Näringslivsråd 8 december 2021.    

• MellerudsNavet styrelsemöte 8 december 2021.    

• Samverkansråd 4 D 10 december 2021.    

• IT-gruppens möte 15 december 2021 om politikerdatorer. 

• Skålleruds Fiberförenings senaste styrelsemöte. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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