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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Nej Lars Johansson Ja 

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Nej Sven Eriksson Ja 

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Roland Berglund (SD) Nej Desirée Kingsson-Edhborg Ja 

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Ja   

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Nej Sandra Rexefjord Ja 

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja   

Pål Magnussen (V) Nej ---  

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja   

Anita Augustsson (KIM) Ja   

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Helena Hultman (C) Ja   

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Ja   

Martin Eriksson (C) Ja   

Tony Andersson (SD) Ja   
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§ 131 Dnr KS 2020/425 
 
Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag. 
 
Reservationer  
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S), Thomas Hagman S), Kent Bohlin (S),  
Christine Andersson (S), Lars Nilsson (S), Florence Jonasson (S) och Eva Larsson (S)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 

Den socialdemokratiska gruppens motiv för reservationen är främst: 

• Att vi redan i samband med beslut om tilläggsbudget 2020 på kommunfullmäktige i 
december 2019 accepterade förslag till besparingar i nämnden, med undantag för just 5 
miljoner kronor plus, som vi bedömde behövas för att garantera en bra verksamhet. 

• Att en budgetavvikelse för IKE på 5 miljoner kronor behöver justeras, oberoende av om 
orsaken är en felbudgetering från förvaltningen eller att antalet elever ökat så kraftigt att 
det inte gick att förutse. Att vi ska betala avgiften för våra gymnasieelever i andra 
kommuner är en självklarhet. 

• Att det enligt vår uppfattning finns medel i den beslutade utvecklingsfonden om 10 miljoner 
kronor för 2020 som inrättades efter beslut i kommunfullmäktige i december 2019, som 
alternativ till vårt dåvarande förslag att lägga dessa medel direkt i nämndernas 
verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-
kommunala gymnasiekostnader för 2020. 

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetavvikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden  
medel ur den så kallade ”flyktingpåsen” på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel  
för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 
2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från 
migrationsverket för 2020. 

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på  
-5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt  
att två skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget. 

Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1 
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till 
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för 
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det  
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner 
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en 
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala 
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte. 
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Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021 
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med –4 mkr. 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 100, att återremittera (minoritets-
återremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av 
hur underskottet har kunnat uppstå. 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, § 91 att ansöka om ett 
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad 
analys. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 59. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, § 100. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, § 91.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 334.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 242. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD) och Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag. 
Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och 
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala 
gymnasiekostnader för 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
Ekonomichefen 
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§ 132 Dnr KS 2020/602  
 
Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt 
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,124 mkr jämfört med budgeterat 
resultat. 

Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, § 49. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 329.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 243. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder  
Kommunens revisorer 
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§ 133 Dnr KS 2020/342 
 
Prognos 2/2020 för AB Melleruds Bostäder  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.  

Prognosen visar en avvikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr 
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos 1/2020. 

Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2020 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, § 50. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 330.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 244. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

AB Melleruds Bostäder  
Kommunens revisorer 
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§ 134 Dnr KS 2020/601 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport  
per 2020-08-31 med revisionsrapport  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos för januari-augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har den 28 september 2020 överlämnat 
delårsrapport för januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från 
staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta 
arbetsgivaravgifter. 
Prognosen för helår visar på ett resultat om 2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat 
resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt 
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende 
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser.  
Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är 
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020  
med bokslutsprognos.  

• Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020. 
• Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte 

2020-09-25, § 37.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 326.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 248. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos för januari-augusti 2020. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)     
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§ 135 Dnr KS 2020/610  
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per 
2020-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2020-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna 
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen. 
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det 
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020. 

Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020 
• Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, § 76. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 327. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 249. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2020-08-31. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud   
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§ 136 Dnr KS 2020/588  
 
Taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsens verksamhet  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från  
och med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 346. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 260. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 137 Dnr KS 2020/588 
 
Taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens verksamhet  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från  
och med 2021-01-01 föreligger. 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, § 335, att föreslå kommunfullmäktige att  
taxan för skanning av bild fastställs till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter). 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 178, att revidera taxan för skanning av 
bild. 
 
Beslutsunderlag 

• Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela) 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 162-163.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 335. 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 178. 
• Förslag taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens verksamhet (reviderad). 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 236. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 138 Dnr KS 2020/588 
 
Taxor och avgifter 2021 för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde  
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, § 333, att föreslå kommunfullmäktige att taxan 
för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för 
papperspåsar.  
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, § 79.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 333. 
• Förslag taxor och avgifter 2021 för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet (reviderad).  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 241. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen  
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 139 Dnr KS 2020/588  
 
Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2021. 
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 137. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 349. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 237. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Ekonom socialförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 140 Dnr KS 2020/559 
       
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till 

1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det 
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden. 

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning 
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
Finansiering åren 2022–2024 får hanteras i Budget 2022 och plan 2023–2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn 
i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp 
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.  
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs 
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. 

Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor exklusive ränta.  
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts 
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom 
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar 
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av 
en kapitalinsats.  

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.  
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-11-17 15 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats 
(kr/invånare) 

(region) 
2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen  
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell 
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning. 
 
För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren 2020–2024, 
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar: 
 

År Åtgärd Inbetalning, kr Total aktuell insats kr 
2020 Aktuell insats inkl överinsats 

 
Inbetalning av återbetalt 
förlagslån 

 
 
 

1 800 000 

 8 390 700 
 
 

10 190 700 
2021 Inbetalning 0 10 190 700 
2022 Inbetalning 64 600 10 255 300 
2023 Inbetalning 932 300 11 187 600 
2024 Inbetalning 932 300 12 119 900 
Summa att betala inkl. förlagslån 3 729 200   

 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare 
för kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020, § 246, för egen del att uppdra till 
kommunchefen för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning  
av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening 
• Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 324.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 246. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående  

till 1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det 
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden. 

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning 
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
Finansiering åren 2022–2024 får hanteras i Budget 2022 och plan 2023–2024. 

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

Kommuninvest ekonomiska förening  
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 141 Dnr KS 2020/206  
 
Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt 
föreliggande förslag  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från 
en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen 
tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor 
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer.  

Riktlinjerna har även reviderats med förtydligande angående tillvägagångssättet vid 
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från 
abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner hanteras av 
inkassobolaget.  
Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors, 
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv 
och likformad hantering.  

Kommunstyrelsen upphävde den 4 november 2020, § 247, kommunstyrelsens beslut den 8 april 
2020, § 91, angående Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet – tillfällig revidering 
avseende anstånd samt kommunstyrelsens beslut 3 december 2019, § 239, angående Riktlinjer 
för fakturering och kravverksamhet  

Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet  
• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet – tillfällig revidering avseende anstånd  

(KS 2020-04-08, § 91) 
• Förslag till riktlinjer för fakturering av kravverksamhet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 325.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 247. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt 
föreliggande förslag  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
KFS  
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§ 142 Dnr KS 2020/547 
 
Kommunstyrelsens mål 2021  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2021–2023 enligt nedan: 

• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta 

• Verka för en jämlik och inkluderande kommun 

• Verka för attraktiva miljöer  

• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  

• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 
(och arbeta för att underlätta för företagare). 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|. 
Kommunfullmäktige fastställde tre mål, (KF 2020-04-20; § 41) som gäller mandatperioden och 
första året i kommande mandatperiod. 
Nämnderna ska ta fram mål utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade 
ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen 
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet. 

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; § 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades 
på mötet. 

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhälls-
byggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget har diskuterats på 
arbetsutskottets sammanträde den 22 september, 6 oktober och på kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 oktober 2020. 
Förslag till nämndmål för 2021–2023: 

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv  
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
Nämndmål: 
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta 

Verka för en jämlik och inkluderande kommun 

Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad 
samhällsservice och ökad attraktivitet 
Nämndmål: 
Verka för attraktiva miljöer  

Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv 
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Nämndmål: 

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.  

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges mål 2021, KF 2020–04-§ 41. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 328. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 250. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2021–2023 enligt nedan: 

• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta 

• Verka för en jämlik och inkluderande kommun 

• Verka för attraktiva miljöer  

• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice  

• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 
(och arbeta för att underlätta för företagare). 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonom samhällsbyggnadschefen   
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§ 143    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

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

Dnr KS 2020/641 

Tobias Coster, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om trafiksäker-
hetshöjande åtgärder vid övergångs-
ställen utanför Hemköp Kvarnkullen 
samt vid rondellen i korsningen 
Storgatan/Odengatan 

Dnr KS 2020/643 

Tobias Coster, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om seniorbiljett 
Dnr KS 2020/678 

Claes Sandström, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 144    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30. Dnr KS 2020/637  
• Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023. Dnr KS 2020/673  
• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt 

strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021.  
Dnr KS 2020/674  

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021. Dnr KS 2020/675  
• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Dnr KS 2020/676  
• Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping i 

Melleruds kommun. Dnr KS 2020/685 

• Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping i 
Melleruds kommun. Dnr KS 2020/686 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 145  
 

Nytillkomna interpellationer  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående hanteringen av budgetarbetet inför 2022 
Dnr KS 2020/709 

Ulf Rexefjord (SD)  

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen  
får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande  
vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande  
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