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 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2021-11-03 1(39)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 3 november 2021, klockan 08.30 – 11.45, 13.00 – 14.00, 
i Tingshussalen, Tingshuset och på distans 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) § 231-255, 257-262   

Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen   (KD) 
Jörgen Eriksson  (KIM) 
Marianne Sand-Wallin (S) 
Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord  (SD) 
Liselott Hassel  (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Florence Jonasson (S)  för Michael Malby (S) 
Ludwig Mossberg (M)  för Eva Pärsson (M) 
Martin Andersson (SD) för Youseff El-Ghoul (MP) 
Eva Ericsson (SD)  för Morgan E Andersson (C) § 256 

Övriga närvarande 
Ersättare Eva Ericsson (SD) § 231-255, 257-262   
  

Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    
Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 231 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 232 
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder  § 233   
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare § 234 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 235-238, 256  
Anders Petersson, kultur- och utbildningschef § 240 
Filip Björndahl, bygglovinspektör § 242 
Tanja Mattsson, socialchef § 243 
Linnea Stockman, förvaltningsekonom § 243 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 244-246, 249-252  
Patrik Storm, enhetschef Gata/park § 244-245 
Linda Hamrin, projektingenjör § 246 
Freddie Carlson, bygglovhandläggare § 249-250 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning § 252 
Gunnar Erlandsson, vik. HR-chef § 256-259 

Utses att justera  
Justerare Thomas Hagman (S) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 5 november 2021, klockan 11.00 
 

Justerade paragrafer  § 231 - 262 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande ............................................................................................................................................................................ 
  Morgan E Andersson § 231-255, 257-262  Daniel Jensen § 256  
 Justerande ........................................................................................................................................................................... 
 Thomas Hagman 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2021-11-03 
 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-05   
 

Datum då anslaget tas ned 2021-11-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 231   Dnr KS 2021/563 

Krisledningsnämndens reglemente, revidering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden. 
2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära 

händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under 
avsnittet planering.  

3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds 
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för 
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun  
(KF 8 december 2019, § 175) ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för 
krisledningsnämnden. Under höjd beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av 
kommunstyrelsen. 

Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av sin 
planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom säkerhetssamordnarnätverket i 
Dalsland. 

Beslutsunderlag 

• Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017,  
§ 78. 

• Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, kommunfullmäktiges beslut 
8 december 2019, § 175. 

• Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds kommun, 
kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017, § 78. (https://mellerud.se/media/435712/plan-for-
extraordinara-handelser_kf-2017-06-21_78_webb.pdf) 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 354. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Marianne Sand-Wallin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden. 

2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära 
händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under 
avsnittet planering.  

  

https://mellerud.se/media/435712/plan-for-extraordinara-handelser_kf-2017-06-21_78_webb.pdf
https://mellerud.se/media/435712/plan-for-extraordinara-handelser_kf-2017-06-21_78_webb.pdf
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3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds 
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 232  Dnr KS 2021/277 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för 
barns och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)  
i Melleruds kommun. 

2. i övrigt anse motionen som besvarad. 
 
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  

• uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla 
verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år) minst 
i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och  
ungas hälsa. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 356. 

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

1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)  
i Melleruds kommun. 

2. i övrigt anse motionen som besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 233 Dnr KS 2021/286 
 
Melleruds Bostäder AB – delårsbokslut 2021 med prognos 2/2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budget. För helåret 
beräknas ett resultat på 7,5 mkr, vilket är 3,8 mkr bättre än budget.  

Det är en förbättring med ca 4 mkr mot prognos 1. Den främsta orsaken till avvikelsen är att 
underhållsprojekt inte har genomförts i den omfattnings som planerats till följd av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut och prognos 2/2021 från Melleruds Bostäder  
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-09-22, § 54-55. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 343. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 234 Dnr KS 2021/488 
 
Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals 
kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till 
Näringslivsstrategi 2030. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att 
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och 
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet 
vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring 
tillväxtfrågor.  
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. 
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;  
•  Hållbar tillväxt och utveckling.  
•  Verksamhetsstöd och intressebevakning.  
•  Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena  

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  
•  Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.  
Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, 
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och 
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt 
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande 
är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och 
samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.  
Den 30 september 2021 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds kommun som har 
arbetats in i bifogat förslag. 
Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 2021 skickat ut förslag till näringslivsstrategi på 
remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

• Remiss. 
• Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 347. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till 
Näringslivsstrategi 2030. 
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Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
Näringslivsutvecklaren 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-11-03 9
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2019/46 
 
Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i 

kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109. 

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  
från och med den 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nya riktlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan 
om Melleruds kommuns revisionsreglemente.  

Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för 
Melleruds kommun.  
Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett förtydligande av revisionens roll och en 
anpassning till den nya kommunallagen samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.  
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun. 
• Förslag till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 335. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i 

kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109. 
2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  

från och med den 1 januari 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 236 Dnr KS 2021/539 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - 
augusti 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2021-08-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 2021 beslutat att överlämna 
delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.  

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det 
budgeterade negativa resultatet på -1,2 mkr för helåret 2021. 
Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på 89%. För att möta de nationella 
rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet budgeterat 
med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet.  Avvikelsen mot 
budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -19 samt 
oförutsedda vakanser i en av insatserna. 

Under perioden har följande insatser och aktiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÅKA i 
Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare 
arbetsintegrerade sociala företag, projekt Våld i nära relationer. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2021-08-31. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser  

jan-aug 2021. 
• Samordningsförbundets protokoll 2021-09-28, § 37.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 333. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2021-08-31. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-11-03 11
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2021/483 
 
Svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av upphandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade 
synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
upphandling. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört  
en uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med 
uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till 
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens 
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av  
den granskning som tidigare genomförts. 
Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 31 augusti 2021 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den  
30 november2021 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med  
anledning av granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige. 

Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 334. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade 
synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
upphandling. 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
Ekonomichefen 
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§ 238 Dnr KS 2021/562 

Svar på revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per  
2021-08-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens delårsbokslut.  
Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad  
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de 
prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Rapporten Granskning av delårsrapport 2021-08-31 med revisorernas utlåtande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 359. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-11-03 13
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 239  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor. 

• Ulf Rexefjord (SD) och Jörgen Eriksson (KIM) informerar från träff den 20 oktober 2021 
angående utvärdering av politikerdatorer. Diskussioner förs om utvärdering, behov, 
utbildning och kravspecfikation m.m. inför ny mandatperiod. En arbetsgrupp kommer att 
tillsammans med förvaltningen fortsätta att arbeta med frågorna. 

• Trafiksäkerhet längs E45/norra rondellen i Mellerud. 

• Västtrafik – aktuella kollektivtrafikfrågor. 

• Dalslands miljö- och energiförbund – workshop med utgångspunkt i aktuell utredningsförslag 
4 november 2021. 

• Thomas Hagman (S) uppmärksammar att seniorkorten har skickats ut och börjat gälla. 

• Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande besöker Edsleskog 4 november 2021. 

• Årsmöte MellerudsNavet 8 november 2021. 

• Svenskt Näringsliv och Polisen informerar Melleruds näringsliv om företagsklimat och 
säkerhets-/trygghetsfrågor 8 november 2021. 

• Position Västdagen 9 november 2021. 

• Näringslivsråd 10 november 2021. 

• Utdelning av Dalslandsmedaljen på Kulturbruket 10 november 2021. 

• Strategiinternat Svinesundskommittén 11-12 november 2021. 

• Föreningen ”Ett Dalsland på Spåret” – möte om kollektivtrafiken i Dalsland 15 november 
2021. 

• Ordföranden aviserar att det kan bli aktuellt med ett studiebesök på Innovatum i Trollhättan 
efter det extra sammanträdet den 24 november 2021. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 240 Dnr KS 2021/528  
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att 
gälla från och med 2022-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2022. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 93. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 361. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 241    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Överläggningar med företag angående utveckling Sunnanåområdet 20 oktober 2021. 

• Information från Entropi (samt presidiet i AB Melleruds Bostäder) 21 oktober 2021. 

• Tågmöte Nord 27 oktober 2021. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 28 oktober 2021.  

• Möte med företrädare för Råmeo 2 november 2021. 

• Ulf Rexefjord (SD) rapporterar om ärendet angående Förskolemodul i Åsebros skola  
som behandlades vid arbetsutskottets möte 2 november 2021. Ordföranden förklarar 
orsaken till återremissen. 

• Jörgen Eriksson (KIM) lämnar en rapport från Skålleruds Fiberförenings styrelsemöte 
10 oktober 2021. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 242 Dnr KS 2021/528  
 
Taxor och avgifter 2022 för byggnadsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2022-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2022. 
• Byggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 183-184. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 357. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 243 Dnr KS 2021/528  
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2022-01-01 föreligger. 
Prisbasbeloppet för år 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med 1,47 % jämfört 
med 2021 (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för 
vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader).  

För 2022 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor. Det nationella 
förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per 
månad.  

Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma 
procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,47 %.  

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från 
serviceenheten.  

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) 
för 2022 beslutades i nämnden 2021-09-21 § 117. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2022. 
• Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 117. 
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 144. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 358. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 244 Dnr KS 2018/355 
 
Svar på medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga 
papperskorgen 152 meter bort. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lennart Norén, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud.  

Idag sitter en papperskorg cirka 152 meter ifrån platsen angiven i medborgarförslaget. Då det 
inte är något större avstånd mellan papperskorgarna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att det inte finns behov att sätta upp en till. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag med karta. 
• Karta 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 337. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga 
papperskorgen 152 meter bort. 
 
Beslutsgång 

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

Lennart Norén, Mellerud 
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§ 245 Dnr KS 2017/327 
 
Svar på medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort 
tillgängligt för allmänheten dagtid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av 
investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat. 

Sammanfattning av ärendet 
Paula Jacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 3 juni 2017 att kommunen 
iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som är tillgänglig för 
allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till lekplatser vid Karolinerskolan 
vardagar efter klockan 18.30 samt helger. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 296, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. 

Idag finns bara kommunala lekplatser på skolorna i Dals Rostock. Dessa är endast tillgängliga 
för allmänheten på kvällar och helger. För att förbättra boendemiljön på orten för de som är 
föräldralediga eller är hemma på vardagar med barn så är tanken att anlägga en lekplats i 
närheten av fotbollsplanen. Här finns idag ett område detaljplanerat för lekplats.   
Närheten till fotbollsplanen gör att lekplatsen kompletterar på ett bra sätt där väntande 
föräldrar och syskon kan få en trevlig aktivitet.  
Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, § 132, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
starta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. Projektet är nu genomfört och slutredovisades 
den 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 296. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 364. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av 
investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat. 
 
Beslutsgång 

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

Paula Jacobsson, Dals Rostock 
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§ 246 Dnr KS 2021/578 
 
Klacken 24, fastighetsförvärv 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa fastigheten Klacken 24 (4 096 m2  inklusive 
förrådsbyggnad 492 m2). 

2. finansiering – totalt cirka 3,6 mkr - sker med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i 
investeringsbudget 2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun önskar köpa Fastigheten Klacken 24 för att få plats med utbyggnaden av 
Klackens panncentral samt få tillgång till förrådsbyggnad som samhällsbyggnadsförvaltningen är 
i behov av. 
Finansiering av kapitalkostnad och ränta täcks av minskade externa hyreskostnader samt nya 
interna hyresintäkter. 
Fastighetsköp finansieras med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i investeringsbudgeten 
2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken, projnr 8485. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringskalkyl samt omfördelning 
• Karta 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 365. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
1. ge samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa fastigheten Klacken 24 (4 096 m2  inklusive 

förrådsbyggnad 492 m2). 

2. finansiering – totalt cirka 3,6 mkr - sker med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i 
investeringsbudget 2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 247    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen 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 
5.1 Kommunchef § 2/2021 

5.4 Övrig personal § 5/2021 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

C 15 Ekonomiärenden 

15.3 Lån och placeringar § 5/2021 
15.8 Bank § 5/2021 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 9/2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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   § 248  
   
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. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2021, § 166, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tilbyggnad  
av bostadshus, på fastigheten Örs-Hagen 1:43. Dnr 2021.217 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2021, § 167, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad  
av komplementbyggnad (förråd), på fastigheten Östergården 1:7. Dnr 2021.217 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2021-09-23.  
• Finansiell rapport per 2021-09-30. Dnr KS 2021/90. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2021-10-07.  

• Kammarrättens beslut 2021-10-12 om att inte meddela prövningstillstånd i ärende  
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) av kommunstyrelsens  
beslut 2020-09-09, § 187. 

• Återkallelse av tidigare meddelat beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
Dnr KS 2021/92. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 249 Dnr KS 2021/496 
 
Svar på externremissen – Upphörande av underhåll av spår och  
växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets externremiss enligt bifogat remissyttrande.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket avser fatta beslut om att underhållet av spår och växlar, i anslutning till den 
tidigare omformarstationen vid Mellerud driftplats, ska upphöra. Detta eftersom Trafikverket har 
för avsikt att besluta om avveckling av omformarstationen och att spåren med tillhörande växlar 
därmed saknar strategisk betydelse för Trafikverkets fortsatta verksamhet. 
Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något att erinra mot att 
Trafikverket avser upphöra med underhåll av spår och växlar. Det planerade beslutet ligger 
snarare i linje med att Melleruds kommun initialt skulle vara intresserade av att köpa marken 
efter spårnedläggning. Kring ett eventuellt köp finns vissa frågor om huruvida spåren först ska 
rivas och marken därefter säljas till kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive 
spåren till kommunen. Det kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan behöva tas om 
hand, eller regleras i samband med försäljning. 
 
Beslutsunderlag 

• Externremiss – Upphörande av underhåll av spår och växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 
637, Melleruds kommun, Västra Götalands län 

• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 362. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets externremiss enligt bifogat remissyttrande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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§ 250 Dnr KS 2021/497 

Svar på externremissen – Avveckling av tidigare 
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats, bandel 637 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot avvecklingen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid Mellerud driftplats ska 
avvecklas. Sedan ett antal år tillbaka har anläggningens funktion ersatts och under år 2020 
beslutade Trafikverket formellt att anläggningen skulle frånkopplas som 
kraftförsörjningsanläggning. Omformarstationen i Mellerud har därmed inte längre någon 
koppling till järnvägens nuvarande funktion. 
Trafikverket har ärendet ute på externremiss för att erhålla synpunkter på angivet förslag. 
Samrådstiden pågår till och med den 12 november 2021. 
Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något intresse av 
omformarstationen som byggnad eller erinran om att Trafikverkets verksamhet på platsen 
upphör, varför förslag till beslut är att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot 
avvecklingen.  
 
Beslutsunderlag 

• Externremiss – Avveckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats,  
bandel 637, Melleruds kommun, Västra Götalands län. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 363. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot avvecklingen. 
 
Beslutsgång 

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

Trafikverket 
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§ 251 Dnr KS 2021/357 
 
Kommunernas klimatlöften inför 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anta klimatlöften enligt bilaga. 

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.  
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.  

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent 
från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska 
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat 
med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara 
möjligt att nå målen.  
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds 
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.  

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor 
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och 
följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de 
som finns med här.  
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till 
klimat2030@vgregion.se  

Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner 
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som 
kommunen vill anta. 
Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2021, § 316, att  

1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv: 

a. Begränsat antal löften 
b. Mål som berör hela kommunen 

c. Kostnadsöverväganden 
d. Hur målen kommuniceras 

e. Vägledning i s.k. SMARTA mål/löften 
f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside 

mailto:klimat2030@vgregion.se


MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-11-03 26
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021. 

Beslutsunderlag 

• Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande  
Johnny Magnusson 

• Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022. 
• Beskrivning av satsningen. 
• Svarsformulär  
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 316. 
• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 366. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. anta klimatlöften enligt bilaga. 

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 
2022. 

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

Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 252 Dnr KS 2021/528 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och 
med 2022-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 342. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 253   
 
Redovisning av öppna ärenden 2021-10-25 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna  
ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-25. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-25.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 254   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2021-06-02—10-25 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut 
två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-02—10-25. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-02—10-25. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 255   Dnr KS 2021/552 

Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att 
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som 
år 2021. 

2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från 
och med 1 januari 2021. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021. 

3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022. 
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2021-10-07, § 24, att 
rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att fatta beslut om en förlängning 
av förbundets nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022 
och framåt.  

Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 24. 
• Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen  
• Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
• Förslag Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorier  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 374. 

 
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 offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att 
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som 
år 2021. 

2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från 
och med 1 januari 2021. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021. 

3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022. 
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 256 Dnr KS 2020/354 
 
Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension  
för förtroendevalda (OPF-KL 18)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt 
föreliggande förslag.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021. 

Protokollsanteckning 
Ulf Rexefjord (SD) ämnar följande anteckning till protokollet: 
I och med att flera förslag kom på bordet på sittande möte, dels Sverigedemokraternas,  
men också majoritetens förslag på återremiss i syfte att i någon mån möta upp vårt mer 
långtgående yrkande väljer SD att ställa sig bakom yrkandet på återremiss för att få tid att 
utvärdera värdet av innehållet i majoritetens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  (OPF-KL 18). OPF-KL18 är 
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller 
betydande del av heltid. 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har 
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd 
den mest framträdande  förändringen i 2018 års version.  

Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd,  avgiftsbestämd 
ålderspension  med efterlevande-skydd,  sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för 
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-
KL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18. 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 216, att återremittera ärendet för förankring 
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av 
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.  

Beslutsunderlag 
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
• Cirkulär 18:31 
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda   

(OPF -KL 18) 
• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 
• Vissa förtydliganden till OPF-KL 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 291. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 216. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 369. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Thomas Hagman (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att  

1. anta "Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroende-
valda (OPF-KL 18) i Melleruds kommun. 

2. dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.  

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt  
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF-KL 18. 

Ludwig Mossberg (M) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande 
förslag. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 
2021. 
 
Beslutsgång  

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelse-
förvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.  
 
Omröstning begärs  

Ordförande godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst till Ludwig Mossbergs förslag om återremiss. 
Nej-röst till Thomas Hagmans förslag att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt 
föreliggande förslag. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 
30 november 2021. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för Mossbergs förslag och tre nej-röster för Hagmans förslag beslutar 
kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelse-
förvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Youseff El-Ghoul (MP) Martin Andersson (SD) X   
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S) Florence Jonasson (S)  X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S)    X  
Ulf Rexefjord (SD)   X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C) Eva Ericsson (SD) X   
Summa  8 3  
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Beslutet skickas till 

HR-chefen 
Ekonomichefen 
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§ 257 Dnr KS 2021/491 
 
Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal 
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut 
om att följa SKRs rekommendationer om att anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda – OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade 
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är 
följande:  

• Direktpension 
• Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda 
• Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende 
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal 
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.  
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring 
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen 
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte 
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en 
större risk för att felaktigheter kan uppstå.  
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom 
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen 
vilket bör undvikas.  

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott 
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och 
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i 
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att 
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.  

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 217, att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, § 152.  
• Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 292. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 217. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 258 Dnr KS 2021/534 
 
Arbetsmiljömål 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun: 
Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som 
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt 
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. 
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS 
2019/44.026 upphör att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska 
kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds 
kommun.  
Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska 
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt  
det är möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående  
dialog med medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 350. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun: 

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som 
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt 
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. 
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS 
2019/44.026 upphör att gälla.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 259 Dnr KS 2021/533 
 
Gratifikation till kommunens anställda 2021  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva à 4 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till 
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med 
sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser 
under året. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts inför 
ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås kommun-
styrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser under året, 
stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många näringsidkare 
befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.  
Skatteverket möjliggör även i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge 
skattefria gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta utöver ex. 
vis möjligheten att ge skattefri julgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den  
31 december 2021.  

Köpmannaföreningen i Mellerud administrarerar arbetet med att ta fram presentkort att 
användas lokalt hos företagare i Melleruds kommun. Presentkort till ett belopp av totalt 1 000 
kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens tillsvidare- och månadsanställda samt till 
timavlönad personal som under året totalt arbetat 100 timmar eller mera. Kostnaden beräknas 
till cirka 1 400 000 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020 att ge en gåva på 2 ggr 250 kronor inklusive moms i form av 
presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad 
personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa 
uppskattning för insatser under 2020  
 
Beslutsunderlag 

• Skatteverkets information om gåvor till anställda 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 351. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva à 4 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till 
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med 
sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser 
under året. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

HR-chefen, ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 260  Dnr KS 2021/259 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från 
och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet 
godkänner den. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, § 96, att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställde sig vid ett extrainsatt styrelsemöte den 7 
oktober 2021 enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. För att 
Melleruds kommun ska kunna ingå i Samordningsförbundet Väst från och med den 1 januari 
2022 behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för 
förbundet senast den 30 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 96. 
• Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 
• Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022 
• Inbjudan till medlemsdialog-/samråd. 
• Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun. 
• Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 372. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från 
och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet 
godkänner den. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 261   Dnr KS 2021/552 

Visit Dalsland AB - revidering av styrdokument ( bolagsordning, 
ägardirektiv, konsortialavtal och finanspolicy) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.  

2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag. 

3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag. 
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Turist AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg och Åmål. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland 
som destination.  
Dalsland Turist AB bytte den 1 januari 2021 namn till Visit Dalsland AB.  

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB har den 5 oktober 2021 översänt förslag på nya 
styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige senaste den 
31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Protokoll från styrelsemöte 2021-09-21 
• Förslag till bolagsordning  
• Förslag till ägardirektiv  
• Förslag till konsortialavtal  
• Förslag till finanspolicy  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 373. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.  

2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag. 

3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag. 
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 262 Dnr KS 2021/548 
 
Svar på remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och 
vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande 
inventeringar och förstudier 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande förslaget till standard för 
kartläggning av biologisk mångfald. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den svenska kommittén SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag till 
utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som publicerades 2014.  
Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom naturvärdesinventering och biologisk 
mångfald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av 
ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras. 
Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses 
fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska 
områden indelade i olika naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av 
SS 199000 som publicerades 2014. 
Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande. Fastän inventerings-
resultatet är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till historisk mark-
användning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för naturvärden med befintlig  
och alternativ markanvändning kan standarden med fördel kompletteras med verktyget 
naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/  
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 345. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande förslaget till standard för 
kartläggning av biologisk mångfald. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Svenska kommittén SIS 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/
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