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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 23 juni 2021, klockan 18.00 – 19.10, 19.20 – 21.25, 
21.30 – 21.55 i Skållerudsrummet samt via Microsoft Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare 

Karl-Olof Petersson, kommunchef 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef  § 87 

 
 
 

 
  
Övriga  

 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Jörgen Eriksson (KIM) och Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Christina Andersson (C) och Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 juni 2021, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 74 - 91 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ............................................................................................................................................................................ 
  Roland Björndahl  

 Justerande ............................................................................................................................................................................ 
 Jörgen Eriksson                             Ulf Rexefjord  
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-23 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-28  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-07-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin* (S) Ja   

Peter Ljungdahl* (C) Ja   

Ulf Rexefjord* (SD) Ja   

Ludwig Mossberg* (M) Ja   

Marianne Sand Wallin* (S) Ja   

Morgan E Andersson* (C) Ja § 74-79, 81-91   

Roland Berglund* (SD) Ja   

Jörgen Eriksson* (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson* (M) Ja   

Daniel Jensen* (KD) Ja   

Karin Nodin* (C) Ja   

Sandra Rexefjord* (SD) Ja   

Christine Andersson* (S) Ja   

Michael Melby* (S) Ja § 74-79, 81-91   

Pål Magnussen* (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson* (SD) Nej -----  

Anita Augustsson* (KIM) Ja   

Florence Jonasson* (S) Ja   

Tony Johansson* (MP) Ja   

Anette Levin* (L) Ja   

Helena Hultman  (C) Nej Anna Sanengen* Ja 

Liselott Hassel* (SD) Ja   

Lars Nilsson* (S) Ja   

Patrik Tellander* (M) Ja § 74-86   

Lisbeth Berglöv* (KD) Ja § 74-80, 82-91   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand* Ja 

Martin Eriksson (C) Nej Karin Hilmér* Ja 

Tony Andersson* (SD) Nej -----  
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Innehållsförteckning 
 

§ 74  Uppföljning av heltidsplanen 2021  4 

§ 75  Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen 5 

§ 76  Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda 
fastigheter 

7 

§ 77  Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde  8 
§ 78  Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och 

Grästorp samt Vänersborg/Mellerud  
9 

§ 79  Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  11 
§ 80  Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter  

och revisionsberättelse 
13 

§ 81  Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020  

15 

§ 82  Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund 16 

§ 83  Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder  17 

§ 84  Prognos 1/2021 för Melleruds kommun 18 
§ 85  Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022  20 

§ 86  Budget för revisionen för 2022 21 
§ 87  Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024 22 

§ 88  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om  
service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021  

31 

§ 89  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 32 

§ 90  Anmälan om inkomna ärenden 33 
§ 91  Avslutning och tack 34 
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§ 74 Dnr KS 2021/238 
 
Uppföljning av heltidsplanen 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna redovisningen.  

2. en årlig uppföljning ska genomföras senast i maj 2022, inom ramen för nuvarande 
fastställda lokala handlingsplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds 
kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals 
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets 
alla kommuner och regioner.  
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala 
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. 
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 220. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 163. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
Olof Sand (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg: 

En årlig uppföljning ska genomföras senast i maj 2022, inom ramen för nuvarande fastställda 
lokala handlingsplan. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på Olof Sands tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
HR-chefen 
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§ 75 Dnr KS 2021/327 
 
Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt 
beslut. 

2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om 
förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen 
omfattar även en eventuell förlängning av lagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland 
kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid 
behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och 
begränsningsförordningen.  
Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud 
då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.  
För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje 
för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av 
kommunstyrelsens föreskrift om vistelseförbud. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Riktlinjer vistelseförbud  
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 216. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 155. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt 
beslut. 

2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om 
förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen 
omfattar även en eventuell förlängning av lagen. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
KFS 
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§ 76 Dnr KS 2021/5 
 
Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av 
kommunägda fastigheter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av 
kommunägda fastigheter enligt föreliggande förslag. 

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för 
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av 
kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad 
som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 184, om följande förtydligande under rubriken 
”Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun”: 

Information om all ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på 
kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet. 

 
Beslutsunderlag 
• Förslag till Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av 

kommunägda fastigheter. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 184. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 147. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. fastställa Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av 
kommunägda fastigheter enligt föreliggande förslag. 

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för 
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tillväxtchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
KFS 
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§ 77 Dnr KS 2021/274 
 
Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 

samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta. 

2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte 
längre gälla för detta område. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande  
ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram. 

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter.  
Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm. 
Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 180, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets 
sammanträde den 8 juni 2021. 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 145, att avvakta med försäljning av mark i 
aktuellt område till dess kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Karta 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 180. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 205. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 145. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 

samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta. 
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte 

längre gälla för detta område. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tillväxtchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 78 Dnr KS 2021/148 
 
Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,  
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.   

2. återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram 
ett beslutsunderlag baserat på fakta:  
a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan 

inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt 
företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan 
november 2022. 

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun 
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, 
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att 
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 

c. Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt 
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till 
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.  

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och 
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 

Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett 
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest 
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande 
förutsättningar och är av liknande storlek.  
Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring 
innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa 
tillgänglighet för kommuninvånarna. 

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2021, § 159, att återremittera ärende för en djupare 
analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 
maj 2021. 

Beslutsunderlag 

• Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och  
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021 

• Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020 
• Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den  

14 december 2020 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 159. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 190. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 134. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.   

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 

Marianne Sand Wallin (S), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige 
beslutar att  
1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.   
2. återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 

baserat på fakta: 
a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan 

inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt 
företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan 
november 2022. 

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun 
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, 
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att 
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 

c. Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar först på i kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
ärendet ska återremitteras vad gäller punkt 2. Ordföranden finner att ärendet i denna del ska 
återremitteras. 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr KS 2021/259 
 
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till 
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta 

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom 
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande 
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst. 

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad. 

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan 
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns 
räkning. 

4. Redovisning sker till KF oktober 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt 
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring  
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. 
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har  
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst. 

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 191. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 135. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst.  
Marianne Sand Wallin (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta 
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom 
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande 
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst. 

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad. 

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan 
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns 
räkning. 

4. Redovisning sker till KF oktober 2021. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr KS 2021/279 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt 
granskningsrapporter och revisionsberättelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund. 

2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt  
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen  
av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte 
revisionsberättelse för 2020. 
Omsättningen uppgick till 41,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr  
(9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från 
kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och 
kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, 
staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från 
Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver 
förbundets verksamheter. Årets resultat uppgick till 555 tkr, varav basverksamhet 374 tkr, 
projektverksamhet 675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr. 

Eget kapital uppgick till 4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till 8 % (7 %). 
Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 
procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller 
förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2020.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, § 41. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 169. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 124. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund. 

2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt  
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2021-06-23 14 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 81 Dnr KS 2021/280 
 
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen  
för 2020.  
Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat  
på -41 tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad 
persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av 
personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans. 

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).  
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per  
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2020. 
• Revisionsberättelse 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 192. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 125. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
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§ 82 Dnr KS 2021/288 
 
Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö-  
och energiförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april 2021, § 5, att disponera det 
ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med 
fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommen- 
deras att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan. 
Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet. 
 
Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 5. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 193. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 126. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 83 Dnr KS 2021/286 
 
Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per kvartal 1 är 1,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på 
underhållsprojekt som inte genomförts ännu. 
Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på 
ökning av vakansgrad främst i Åsensbruk. Avvikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under 
förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska avvikelsen. 

Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, § 25.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 196. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 130. 
 
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 
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§ 84 Dnr KS 2021/289 
 
Prognos 1/2021 för Melleruds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. godkänna rapporten 

2. godkänna övriga nämnders rapporter 

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende 
”skolmiljarden”. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 

4. omdisponera 150 tkr avseende Fixar-Maltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- 
och utbildningsnämnden.  

5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.  

Årets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet 
motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att 
kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet. 

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni. 
Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019. 
Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen. 
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en avvikelse 
på 1,4 % av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och 
utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en 
budgetavvikelse på +12,6 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för 
sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.  
Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att 
uppnås budgetbalans 

Årets nettoinvesteringar beräknas till 73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta 
bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. 
Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad 
likviditet.  
Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro 
och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de 
rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.  

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och 
utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhälls-
byggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till  
kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. 

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under 
kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget. 
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Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 
Statsbidraget ”skolmiljarden” är ett bidrag som syftar till syftar till att öka förutsättningen för 
alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till 
alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får 
kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. 
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och 
ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett 
tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella 
statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1. 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 129, att 

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.  
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår 

en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
• Prognos 1/2021 
• Nämndernas rapporter Prognos 1/2021 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 195. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 129. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. godkänna rapporten 

2. godkänna övriga nämnders rapporter 

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende 
”skolmiljarden”. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. 

4. omdisponera 150 tkr avseende Fixar-Maltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- 
och utbildningsnämnden.  

5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunchefen  
HR-chefen  
Ekonomichefen  
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 85 Dnr KS 2021/260 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, § 6, beslutat att föreslå 
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och 
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö-  
och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 2021 uppgår därmed till 
11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022. 
• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse. 
• Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 18. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 6. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 171. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 133. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 86 Dnr KS 2021/320 

Budget för revisionen för 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budget för 2022 till 689 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före  
oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas  
av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 
Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-28 samrått med revisionens presidium angående 
2022 års budget.  
 
Beslutsunderlag 

• Fullmäktiges presidies förslag till beslut. 
• Utdrag ut Kommunallagen 11 kap 8 §. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens 
budget för 2022 till 689 tkr. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 87 Dnr KS 2021/96 
 
Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. resultatmålet sätts till 2,5 procent för 2022. 

2. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande 
förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026 

3. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona 

4. ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till  
190 Mnkr jämte därpå löpande kostnader. 

5. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå 
till 411 mnkr 

6. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda 
skolorganisationen i Melleruds kommun.  

7. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget 

8. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

9. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation 
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr. 

 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD) och Sandra Rexefjord (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Kent Bohlin (S), Thomas Hagman (S), Christine 
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S) och Olof Sand (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans 
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens 
styrprinciper. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 2021-02-23 § 48,  
om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag 
till budget för 2022 plan 2023–2024. Direktivet innebar uppräkningar för löner och övriga 
kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I 
början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett 
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i 
första hand inriktat på året 2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 
utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för 2023 och 2024 var 
inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar 
för att finansiera ökade behov.  
Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s 
skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en 
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bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån 
tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt 
anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld 
till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs 
i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kultur- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen 
i Melleruds kommun.  
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga 
ramarna med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 % och köp av huvudverksamhet med 2 
%. Kompensation för personalkostnader till följd av lönerevision har budgeterats centralt. 
Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget 
i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och 
lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller 
KF- resultatmål på 2 %.  
För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet. 

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser 
affärsverksamheten 121 mnkr. 
Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att 
låneskulden ökar med 120 mkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 97. 
• Socialnämndens beslut 2021-05-18, § 74 
• Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 106 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, § 56. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 198. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 132. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD), Ludwig Mossberg (M) Tony Johansson (MP), 
Jörgen Eriksson (KIM) och Anette Levin (L): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att 
1. resultatmålet sätts till 2,5 procent för 2022. 

2. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande 
förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026. 

3. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona. 

4. ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till  
190 Mnkr jämte därpå löpande kostnader. 

5. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå 
till 411 mnkr. 

6. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda 
skolorganisationen i Melleruds kommun.  

7. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget. 
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8. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

9. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation 
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr. 

 
Michael Melby (S), Lars Nilsson (S) och Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar 
om följande ändringsförslag: 
1. Resultatmålet sätts till 2 procent vilket gör att ytterligare 7,640 mnkr läggs ut. 

2. HR tillförs som en ramökning med 90 tkr för inköp av verktyg för kartläggning och analys 
av hur arbetsmiljön upplevs, medarbetar- och ledarundersökningar i stort samt 
pulsmätningar 

3. HR tillförs som en ramökning med 50 tkr för utformande av policy för ”Det goda 
ledarskapet i Melleruds kommun” samt utbildningsprogram för att uppnå detta via 
övergripande utbildningsplan för ledare 2022 – 2026. 

4. Genomföra en 2-årig försöksverksamhet med budgeterad anställningsnivå som täcker det 
beräknade behovet av vikarier för sjuksköterskor i Hemsjukvården. Planeras, genomförs 
och utvärderas i samverkan med Vårdförbundet och HR.  

5. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 1 mnkr i form av utökad ram, med främsta 
syfte att användas för individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två 
årskurser och förskollärare i främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och 
metodik. Det kan handla om studiematerial, kursavgifter osv. Till enskilda lärare i 
fortbildning. Den särskilda satsningen ska också användas för att med några obehöriga 
lärare som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast 
anställning. Satsningen kräver en kartläggning som visar samtliga lärares situation för att 
nå behörighet och/eller relevant fortbildning.  

6. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 2,4 mnkr i form av utökad ram för att 
säkra att Åsens skola blir kvar och under 2022 tas i stället en utvecklingsplan för skolan 
fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för hela Åsensbruk med omnejd. 

7. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 600 tkr i form av utökad ram med syfte att 
utreda möjligheten och påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i 
Melleruds kommun för de som inte får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av 
arbetsmarknadsåtgärd.  

8. Socialnämndens budget tillförs 500 tkr utöver föreslagen ram för förbättringar av det 
sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska 
beaktas  

9. Socialnämndens budget tillförs 1,5 mnkr utöver föreslagen ram med främsta syfte att 
förbättra bemanningsläget och på fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom 
sektor stöd och service 

10. Socialnämndens budget tillförs 1,5 mnkr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att 
uppnå en balans mellan behov och möjligt utbud av placeringar i familjehem, med 
långsiktig målsättning att ut, inflöde och tillgång till familjehem konsultbaserade, respektive 
arvoderade ska kunna uppnå budgetdisciplin. 

11. Förslaget om investeringar återremitteras och arbetas om så att den föreslagna ökningen 
av låneram om 5 mnkr kan utgå.  
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12. Förslaget om årligt inköp av mark och fastigheter återremitteras med syfte att återkomma 
med en redovisning som anger syfte och behov. 

13. Förslaget om övervakningskameror som tagits fram av kultur- och utbildningsnämnden 
återremitteras till kommunstyrelsen med uppgift att ta fram driftskostnaderna för en sådan 
investering. 

 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag:  

1. Socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kronor. 

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor. 
2. Kultur- och utbildningsnämndens budget sätts till 241 472 000 kronor. 

3. Kultur- och utbildningsnämnden uppdras omprioritera 3 000 000 kronor från frivillig 
verksamhet till kärnverksamheten. 

 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar om  
1. en ramförstärkning med 10 Mkr för att förbättra anställningsvillkoren för de som jobbar inom 

kommunen,  
2. en ramförstärkning med 3 Mkr för att motverka ungdomsarbetslösheten och  

3. en ramförstärkning med 2 Mkr för att göra Kulturskolan gratis.  

4. Finansiering sker med ett förändrat resultatmål. 
 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg vad gäller punkt 6 i 
kommunstyrelsens förslag: 

Extern aktör som ska utreda kommunens skolorganisation får inte får vara ett aktiebolag. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: 

1. Michael Melbys, Pål Magnussens och Ulf Rexefjords förslag ställs mot varandra för att  
utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till 
motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Beslutsomgång i omröstning om motförslag i huvudomröstningen 
Ordföranden ställer Michael Melbys, Pål Magnussens och Ulf Rexefjords förslag mot varandra 
för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige utser Melbys förslag 
till motförslag i huvudomröstningen. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2021-06-23 26 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Pål Magnussens och Ulf Rexefjords förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

Melbys förslag som ska vara huvudförslag i denna förberedande omröstning. 

2. Michael Melbys förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Beslutsomgång i omröstning om motförslag i förberedande omröstning 

Ordföranden ställer Pål Magnussens och Ulf Rexefjord förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller att Rexefjords förslag utses till motförslag i den förberedande 
omröstningen. 
 
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst till Melbys förslag. 
Nej-röst till Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstningen 

Med åtta ja-röster för Melbys förslag och fyra nej-röster för Rexefjords förslag och 16 som 
avstår beslutar kommunfullmäktige att utse Melbys förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
Se omröstningsbilaga 1. 
 
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Melbys förslag. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och åtta nej-röster för Melbys förslag och en 
som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Se omröstningsbilaga 2. 
 
Beslutsgång i omröstning om Magnussens tilläggsförslag 
Ordföranden frågar slutligen på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för bifall till Magnussens tilläggsförslag. 
Nej-röst för avslag till Magnussens tilläggsförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med nio ja-röster för bifall och 19 nej-röster för avslag till Magnussens ändringsförslag beslutar 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. Se omröstningsbilaga 3. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
AB Melleruds Bostäder 
Kommunchefen  
HR-chefen  
Ekonomichefen  
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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Omröstningslista - § 87, bilaga 1 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C)    X 

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)    X 

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)    X 

Roland Berglund (SD)   X  

Jörgen Eriksson (KIM)    X 

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M)    X 

Daniel Jensen (KD)    X 

Karin Nodin (C)    X 

Sandra Rexefjord (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)  X   

Pål Magnussen (V)    X 

Christina Andersson (C)    X 

Martin Andersson (SD) -----    

Anita Augustsson (KIM)    X 

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)    X 

Anette Levin (L)    X 

Helena Hultman (C) Anna Sanengen   X 

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M) -----    

Lisbeth Berglöv (KD)    X 

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C) Karin Hilmér   X 

Tony Andersson (SD) -----    

Roland Björndahl (M)    X 

Summa 8 4 16 
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Omröstningslista - § 87, bilaga 2 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD)  X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Sandra Rexefjord (SD)  X   

Christine Andersson (S)   X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)    X 

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD) -----    

Anita Augustsson (KIM)  X   

Florence Jonasson (S)   X  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M) -----    

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C) Karin Hilmér X   

Tony Andersson (SD) -----    

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 19 8 1 
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Omröstningslista - § 87, bilaga 3 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C)   X  

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)   X  

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)   X  

Roland Berglund (SD)   X  

Jörgen Eriksson (KIM)   X  

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M)   X  

Daniel Jensen (KD)   X  

Karin Nodin (C)   X  

Sandra Rexefjord (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)  X   

Pål Magnussen (V)  X   

Christina Andersson (C)   X  

Martin Andersson (SD) -----    

Anita Augustsson (KIM)   X  

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)   X  

Anette Levin (L)   X  

Helena Hultman (C) Anna Sanengen  X  

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M) -----    

Lisbeth Berglöv (KD)   X  

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C) Karin Hilmér  X  

Tony Andersson (SD) -----    

Roland Björndahl (M)   X  

Summa 9 19  
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§ 88 Dnr KS 2021/258 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 1/2021).  

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. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För första kvartalet 2021 finns det fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet 
- stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper.  

Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende 
för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 § 2 personlig 
assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 55. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 185. 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 136. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 1/2021).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 89 Dnr KS 2021/361   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Emmy Ünal (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Emmy Ünal (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Emmy Ünal (V) har den 7 juni 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Emmy Ünals avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Emmy Ünal (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Emmy Ünal (V). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Emmy Ünal 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten (löner) 
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§ 90    
 
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. 

• Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Simone van der Wal (KD) till ny ersättare 
med anledning av att Ann-Christin Larsson (KD) avsagts sig förtroendeuppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/244. 

• Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Lillis Grödem (SD) till ny ledamot med  
anledning av att Berny Dahlberg (SD) avsagts sig förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/267. 

• Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Sandra Rexefjord (SD) till ny ledamot med  
anledning av att Lillis Grödem (SD) avsagts sig förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/268. 

 
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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§ 91 
 
Avslutning och tack 
 
Kommunfullmäktiges ordförande riktar ett tack till alla och önskar en trevlig sommar. 
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