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§ 46 Dnr KS 2021/490 
 
Ansökan om drift- och hyresbidrag för föreningen Support Group 
Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support Group 
Mellerud med motiveringen att ansökan inte kommit in inom föreskriven tid och att  
verksamheten inte faller inom ramen för kommunens bidragsregler. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Support Group Mellerud har ansökt om drift- och hyresbidrag för föreningslokalen på 
Backegatan 13 C med nettokostnader på 28 104 kronor. 
Support Group Mellerud är en ideell förening som hyr en lokal på Backegatan 13 C. Årshyran  
är 22 104 kronor utan el. Elen uppgår 6 000 kronor per år. Föreningens redovisade inkomster 
för verksamhetsår 2020 ligger på 3 855 kronor, för inbetalda medlemsavgifter. 

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för 
bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av 
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. En förening kan få ett bidrag till hyra 
alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar.  

Beslutsunderlag 
• Ansökan om driftbidrag till Support Group Mellerud. 
• Hyresavtal. 
• Hyresavi. 
• Faktura från Vattenfall. 
• Föreningens stadgar. 
• Verksamhetsplan 2021. 
• Revisionsberättelse 2020. 
• Genomförda transaktioner till/från föreningens konto. 
• Årsmötesprotokoll. 
• Balansrapport, Resultatrapport. 
• Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler  

i Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, § 48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support Group 
Mellerud med motiveringen att ansökan inte kommit in inom föreskriven tid och att  
verksamheten inte faller inom ramen för kommunens bidragsregler. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Support Group Mellerud 
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§ 47 Dnr KS 2022/43 
 
Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar enligt alternativ 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Det nya förslaget innebär i korthet att 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 
december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 

• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den 
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom 
regionen).  

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då 
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för 
Västsverige viktig näring.  
Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande 
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan 
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet. 
Arbetsutskottet beslutade den 22 februari 2022, § 48, att ta upp ärendet till ny behandling  
vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/ 
Västra Götalandsregionen 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, § 49. 
• Förslag till yttrande 1. 
• Förslag till yttrande 2. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 65. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar enligt alternativ 1. 
 
Beslutsgång 

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

Västra Götalandsregionen 
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§ 48 
 
Information om systematiskt arbetsmiljöarbete inom kultur- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

En kommuns systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att kommunen som arbetsgivare ska 
arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på 
annat sätt far illa samt främja trivsel, engagemang och goda prestationer. 

Det systematiskt arbetsmiljöarbetet är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av 
arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten. Kommunen får också lättare 
att rekrytera medarbetare.  
Kultur- och utbildningschefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som 
genomförts och genomförs inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 49 Dnr KS 2022/97 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 
2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamhet 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för 
nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en 
plan för intern kontroll. 

Enligt § 10 i reglementet ska nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av 
den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har 
antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. 

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22 
genomförts, 2 genomförts med avvikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga 
framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av 
genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser. 
De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års 
intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner (SBF), förslag till avvikelse och incidentrapportering, organisation för avvikelse och 
incidentrapportering (KSF) och kartläggning och hantering av avtal (KSF).  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 69. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamhet 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 50 Dnr KS 2022/95 
 
Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021. 

2. godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och 
avslutar ärendena. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för 
2021. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt 
uppföljning av nämndens mål.  

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav 
Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr. 
Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt 
medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder 
hade sämre prognoser vid delårsbokslutet. 

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat 
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar 
inte resultatet.  

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.  
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och 
valnämndens rapporter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och 
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 70. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021. 

2. godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och 
avslutar ärendena. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 51 Dnr KS 2022/77  
 
Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021. 

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges 
revisorer.  

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut. 
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. 

Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr  
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 

2022.  

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 
367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas 
med motsvarande belopp. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket 
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen 
ett överskott på 53,0 mkr.  
Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetavvikelsen. De främsta 
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för 
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans. 

Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna 
verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som 
uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetavvikelseför 
nämnderna på -5,7 mkr. 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en 
högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag 
redovisar överskott mot budget. 
Kommunens motsvarar 7,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna 
uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre 
kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt 
tidsförskjutna inom VA-verksamheten. 

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och 
verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett. 
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över 
noll 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under 
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09- 
25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, 
som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har 
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även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av intäkter från skatter 
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande 
27,1 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2021 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter 
till 27,1 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får 
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av 
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet. 
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till 
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021 uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras 
över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2021 
• Nämndernas bokslutsrapporter 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 71. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021. 
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges 

revisorer.  
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut. 

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. 
Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr  

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 
2022.  

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 
367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas 
med motsvarande belopp. 

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

Ekonomichefen  
Kommunens revisorer 
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§ 52 Dnr KS 2021/685 

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads- 
enheten 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.  

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete. 
 
Reservationer  

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022 
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om 
nivåhöjande ram. 

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt ”Jobbredo” från kommunstyrelsen för 2022 
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning 
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad 
kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden 
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid 
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år 
2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan 
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot 
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper. 
Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för 
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja 
budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens 
budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 183. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 72. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.  

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete. 
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på 
socialförvaltningens utredning angående försörjningsstöd som bör vara en del i 
beslutsunderlaget. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 53 Dnr KS 2022/116 
 
Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens 
konto.  

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslut om tilläggsbudget i januari aviserade majoriteten att de hade för avsikt 
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva 
utveckling av skatteunderlaget. 
SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023 
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos 
från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv 
budgetavvikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med 
anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för 
utökning av budgetanslag för 2022.  

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag 
till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det 
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade 
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation 
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under 
året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i 
budgeten till 2022 en inflationskompensation på 0,5 %. SKR:s prognos för inflationen för 2022 
är 2,8 % (KPIF).  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 81. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens 
konto.  

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 54  Dnr KS 2022/91 

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) 1/2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(rapport 1/2022).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De 
insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande: 

• SoL-äldreomsorg 
• SoL-omsorg om personer med funktionshinder 
• SoL-individ- och familjeomsorg 
• LSS-omsorg om personer med funktionshinder 
För första rapporttillfället 2022 finns  

• Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.  

• Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.  

• Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja 
till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.  

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 20. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 75. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(rapport 1/2022).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 55    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

B - PERSONALÄRENDEN 

B 6 Anställningens upphörande 
6.1 Uppsägning § 1-3/2022 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 1/2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 56  
   
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 26 januari 2022, § 4, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Ryr 1:136. Dnr 2021.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022, § 5, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
komplementbyggnader på fastigheten Järns-Bön 1:45. Dnr 2021.319. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022, § 6, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad, garage/carport, på fastigheten Norra Kroken 1:16.  
Dnr 2021.296. 

• Finansiell rapport per 2022-01-31. Dnr KS 2022/85. 
• Länsstyrelsens beslut den 16 februari 2022 efter uppföljning av kommunens 

krisberedskapsarbete. Dnr KS 2022/36 

• Dalslands miljö- och energiförbunds sammanträdesprotokoll 17 februari 2022.  

• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 17 februari 2022.  
(Två protokoll) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 57 
 
Information om Vi-projektet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VI-projektet, som är tvåårigt och startade i augusti 2020, som ägs av Västra Götalands-
regionens folkhögskoleförvaltning och medfinansieras av ESF. Projektets mål är att unga som 
varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb 
eller studier. 
En växande andel av Västra Götalands unga står utanför arbete och studier. De kallas ofta 
”hemmasittare” eller UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att dessa individer. Målet har varit att nå 1000 
unga i åldrarna 15–24 år som är eller riskerar att bli UVAS.  

Budget för projektet är nästan 100 mkr under två år. Samverkanspartners i projektet är 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, 
vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet 
samt 19 kommuner. 
Projektet knyter an till Fullföljda studier och andra framgångsrika satsningar som drivs av Västra 
Götalandsregionen och kommunerna. 
Delprojektledaren, rektorn för Dalslands folkhögskola och enhetschefen för Folkhögskole-
förvaltningen Västra Götalandsregionen lämnar en aktuell information om Vi-projektet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 58 
 
Information om Samordningsförbundet Väst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och 
Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. 

Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). 
De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 
Ordföranden och förbundschefen för Samordningsförbundet Väst informerar om förbundets 
verksamhet och aktuella frågor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 59  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor. 

• Styrelsemöte Visit Dalsland AB den 9 mars 2022. 

• Digitalt möte med Civilminister Ida Karkiainen den 10 mars 2022. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 15 mars 2022. 

• Delregionalt politiskt samråd den 16 mars 2022. 

• Näringslivsträff Dals-Rostock den 17 mars 2022. 

• Ägarsamråd Dalslands Kanal AB den 18 mars 2022. 

• Ägarsamråd Samordningsförbundet Väst 22 mars 2022. 

• Möte med Näringslivsrådet den 23 mars 2022. 

• Myndighetssamråd vindkraftsetablering Tronserud den 28 mars 2022. 

• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) den 29 mars 2022. 

• Möte med Dalslandskommuner och Regionutvecklingsnämndens presidium,  
Västra Götalandsregionen, den 30 mars 2022. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund den 31 mars 2022. 

• Politikers arbetsverktyg – EDS förslag på remiss till partierna. IT-problem för besökare  
i kommunala lokaler, datorkapacitet m.m. 

• Nivån på kilometerersättning i förhållande till ökade drivmedelskostnader. 

• Finansiering av Kommunakademin Väst – förlängning av avtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 60    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Information om de möten som genomförts kring kommunens beredskap m.m. med 
anledning av kriget i Ukraina. En samordningsgrupp har startats med veckovisa möten. 
Krisledningsnämnden behöver inte aktiveras i nuläget.  

• Möte med Ungdomsråd och Miljö- och hälsoråd den 14 februari 2022. 

• Svenskt Näringsliv – västsvenskt möte om brott och otrygghet – uppdaterad lägesbild  
den 14 februari 2022. 

• Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande medverkade på Råmeos styrelsemöte  
den 16 februari 2022. 

• Styrelsemöte Navet den 16 februari 2022. 

• Samverkansmöte Dalslands miljö-och energiförbund/Dalslands miljö- och energinämnd 
den 17 februari 2022. 

• Dialogmöte med presidiet för Svinesundskommittén (tillsammans med övriga 
Dalslandskommuner) den 17 februari 2022. 

• Lokalt BRÅ den 18 februari 2022. 

• Möte med företrädare för Scandia den 22 februari 2022. 

• Möte med Kommunala pensionsrådet och Kommunala funktionshinderrådet den  
23 februari 2022. 

• Samverkansmöte Dalslandskommuner och Polisen Fyrbodal/Östra Fyrbodal den  
25 februari 2022. 

• Samrådsmöte 4D den 25 februari 2022. 

• Bokslutsdialog den 1 mars 2022. 

• Kommunchef, HR-chef och kommunstyrelsens ordförande deltog Kommunforskning i 
Västsverige (Kfi) på tema tillitsbaserad styrning och ledning den 2 mars 2022. 

• Polsam den 3 mars 2022. 

• Budgetdialog den 7 mars 2022. 

• Skålleruds Fiberförenings möte den 22 februari 2022. 

• Parkslide – aktuell information från Dalslands miljö- och energinämnd 

• Skalåsen – aktuell information från Dalslands miljö- och energinämnd 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 61 Dnr KS 2022/122 
 
Ledamotsinitiativärende angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avslå ledamotsinitiativets punkt 1 och 2. 
2. bifalla ledamotsinitativets punkt 3 och uppdra till styrelser och nämnder att se över och 

samordna sina rutiner för hantering av reservationer och  protokollsanteckningar.  
 
Reservationer  

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD) och  
Eva Ericson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 
Den socialdemokratiska kommunala gruppen har vid flera tillfällen begärt rättelse ifrån 
ordföranden i Socialnämnden, Daniel Jensen (KD) när det gäller hans förfarande med 
nämndens justerade protokoll daterat 2022-01-18. Den socialdemokratiska kommunala gruppen 
har både muntligt och skriftligt vädjat till ordföranden att föra in den reservationstext som vi 
aviserat vid ärende 13, Initiativärende-Förslag till Socialnämndens uttalande angående ärendet 
”julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun”, efter att en majoritet i nämnden beslutat 
att avslå förslaget. 
Reservationsrätten är obestridlig enligt kommunallagen och ordföranden i Socialnämnden har 
ingen rätt att agera på det sätt som har skett. Det är inte tillåtet att ändra i en inlämnad 
reservation och vi yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar att: 
• Genom sin uppsiktsplikt fatta beslut om att uppmana Socialnämndens ordförande, Daniel 

Jensen att rätta nämndens protokoll 2022-01-18, så att den Socialdemokratiska gruppens 
reservationstext förs till protokollet i sin helhet. 

• Genom sin uppsiktsplikt fatta beslut om att uppmana Socialnämndens ordförande,  
Daniel Jensen att framföra en officiell ursäkt till den Socialdemokratiska kommunala gruppen 
i Mellerud, eftersom han tvärtemot kommunallagens lydelse har kränkt den obestridliga 
reservationsrätten.  

• Genom sin uppsiktsplikt klart uttalar att den obestridliga reservationsrätten gäller för 
nämnder och styrelser inom Melleruds kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avslå ledamotsinitiativets punkt 1 och 2. 
2. bifalla ledamotsinitativets punkt 3 och uppdra till styrelser och nämnder att se över och 

samordna sina rutiner för hantering av reservationer och  protokollsanteckningar.  
 
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
ledamotsinitiativet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförande. 
 
Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst till ordförandens förslag. 
Nej-röst till Michael Melbys m.m. förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster för ordförandens förslag och fem nej-röster för Melbys förslag och med 
ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens förslag. 

 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD -----     
Vakant (MP) Mauri Simson (L) X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S)    X  
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD) Eva Ericson (SD)  X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  5 5  

 

Beslutet skickas till 
Michael Melby (S) 
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