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Tid och plats Onsdagen den 9 juni 2021, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 – 16.00,  
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Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) § 122-123, 125-165 
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Daniel Jensen* (KD 
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Eva Pärsson*, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson* (KIM) 
Michael Melby*, 2:e vice ordf. (S) § 122-123, 125-165 
Marianne Sand-Wallin* (S) 
Thomas Hagman* (S) 
Ulf Rexefjord*  (SD) 
Liselott Hassel * (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Tony Andersson* (SD) för Morgan E Andersson (C) § 124 

Martin Andersson* (SD) för Michael Melby (S) § 124 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Tony Andersson* (SD) § 122-123, 125-165   

Martin Andersson* (SD) § 122-123, 125-165 
  
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 124-133 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 128 
Lena Francke, ekonom  § 128 
Erik Josefsson, VD  § 130 
Tanja Mattsson socialchef § 134-136 
Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare § 137 
Anna Granlund, samhällsvägledare § 137-138 
Filip Björndahl, fritidsutvecklare § 139-142 
Maria Wagerland, tillväxtchef § 139-147 
Freddie Carlson, bygglovshandläggare  § 143-144 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning  § 148  
Patrik Storm, enhetschef Gata/park  § 149-155  
Jeanette Sjölund, HR-chef § 163-164 
Frida Larsson, administrativ chef § 163 
 

Övriga Kristina Sandström, projektledare § 122 
Johan Abenius, VD DVVJ § 123 
 

Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Mohamed Mahmoud (MP) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 10 juni 2021, klockan 12.50 
 
Justerade paragrafer  § 122 - 165 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .................................................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson § 122-123, 125-165     Eva Pärsson § 124  

 Justerande .................................................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 
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 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-10   

 
Datum då anslaget tas ned 2021-07-02 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
 

§ 122  Information om Campus Dalsland 5 

§ 123  Information om Dal Västra Värmlands Järnvägs (DVVJ) verksamhet 6 

§ 124  Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och 
revisionsberättelse 

7 

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

8 

§ 126  Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund 9 

§ 127  Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 
verksamhetsåret 2021 

10 

§ 128  Prognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamhet 11 
§ 129  Prognos 1/2021 för Melleruds kommun 12 

§ 130  Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder  15 
§ 131  Begäran om medel för ”puckelkostnader” hösten 2021 samt år 2022  16 

§ 132  Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024 18 

§ 133  Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022  23 
§ 134  Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och 

Grästorp samt Vänersborg/Mellerud  
24 

§ 135  Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  26 

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

27 

§ 137  Ansökan om drift- och hyresbidrag för Kroppefjälls IF judosektion  28 

§ 138  Svar på förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall om extra 
kommunalt bidrag under detta och nästa verksamhetsår 

29 

§ 139  Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds kommun gällande 
Pilgrimsleden 

31 

§ 140  Svar på medborgarförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i Melleruds 
kommun  

34 

§ 141  Svar på medborgarförslag om att kartlägga ödehus på landet  36 

§ 142  Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och 
närområdet till Sunnanå  

37 

§ 143  Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1  39 

§ 144  Seniorkort i Melleruds kommun 40 
§ 145  Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde  42 

§ 146  Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud  43 
§ 147  Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda 

fastigheter 
45 
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§ 148  Viltvårdsplan för Melleruds kommun  46 

§ 149  Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen 
utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan  

47 

§ 150  Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhethöjande åtgärder vid övergångsstället på 
Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud  

48 

§ 151  Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen Norra Kungsgatan/Bergsgatan  49 

§ 152  Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Åsensbruk  50 
§ 153  Svar på medborgarförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan i Mellerud  51 

§ 154  Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk  52 

§ 155  Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen 53 
§ 156  Redovisning av öppna ärenden 2021-06-01 54 

§ 157  Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
2020-10-28—2021-06-01 

55 

§ 158  Redovisning av delegationsbeslut 56 
§ 159  Anmälan 57 

§ 160  Aktuella frågor 58 

§ 161  Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning, återrapport 59 
§ 162  Rapporter 60 

§ 163  Uppföljning av heltidsplanen 2021  61 
§ 164  Aktuella arbetsmiljöfrågor 62 

§ 165  Ledamotsinitiativärende angående tidplan för budgetprocessen i Melleruds kommun 63 
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§ 122 
 
Information om Campus Dalsland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Campus Dalsland ska vara ett kvalificerat lärcentrum i kommunal regi som erbjuder högskole- 
och YH-utbildningar. Undervisningen ska ske via videokonferens och på plats kommer student- 
och IT-stöd att finnas. Kommunerna står för finansieringen de första två åren, och sedan är 
förhoppningen att även regionen ska stötta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 123 
 
Information om Dal Västra Värmlands Järnvägs (DVVJ) verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Dal Västra Värmlands Järnvägs (DVVJ) lämnar en aktuell rapport om verksamheten och 
informerar om förstudien kring Dalslands kanal AB/DVVJ och besökscenter i Håverud. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 124 Dnr KS 2021/279 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt 
granskningsrapporter och revisionsberättelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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, vara 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 125 Dnr KS 2021/280 
 
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
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 avseende 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 126 Dnr KS 2021/288 
 
Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och 
energiförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 127 Dnr KS 2021/262 
 
Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för verksamhetsåret 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2021. 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig 

finansiering av verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har begärt utökat driftbidrag för 2021 med 300 tkr av 
vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll. 
DVVJ erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 170. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2021. 
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig 
finansiering av verksamheten. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Kommunchefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 128 Dnr KS 2021/300 
 
Prognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamhet  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för 
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget. 
Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 1,3 mnkr, vilket finns inom 
kommunstyrelsens förvaltning. För samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade 
verksamhet beräknar ingen avvikelse. Prognosen förutsätter att Covid-19 minskar under 
sommaren och att verksamheterna återgår till normal aktivitet under hösten. 

För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med -1,9 mnkr. Affärs-verksamhetens 
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet. De 
taxefinansierade verksamheterna håller på med en översyn av taxorna och målet är att de ska 
ha genomarbetade förslag till taxor inför 2022. 

Investeringarna beräknas uppgå till 69 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än budget. Av 
budgetavvikelsen bedöms ca 30 mnkr behöva flyttas över till 2022 och avser tidsförskjutningar 
inom affärsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2021 kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnads-
förvaltningen. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 194. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 129 Dnr KS 2021/289 
 
Prognos 1/2021 för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och 
utbildningsnämnden.  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ett 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 
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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. 
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 använda 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. 

Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och 
utbildningsnämnden.  

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

Kommunstyrelsen beslutar 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. 
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Beslutsgång 

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

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
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§ 130 Dnr KS 2021/286 
 
Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 131 Dnr KS 2021/321 
 
Begäran om medel för ”puckelkostnader” hösten 2021 samt år 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja medel till kommunstyrelsens förvaltning avseende hösten 2021 med 500 000 kronor 
och år 2022 med 600 000 kronor. 

2. anslagen finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 500 000 kronor för 2021 
och 600 000 kronor för 2022. 

 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse som tidigare aviserats för att begära medel från förfogandeanslaget avseende 
puckelkostnader för marknadsföringsinsatser, digitalisering- och säkerhetsamordningsarbetet 
samt enkätverktyg kopplat till det arbetsmiljöprocessen. Förvaltningen lyfter också fram behov 
av utvecklings- och utredningsresurs för hösten 2021 och år 2022. Inför budget 2023 tas vissa 
delar med i budgetplaneringen. 

 2021 2022 

Utrednings-/utvecklingsresurs 50%     150 000 kronor 300 000 kronor 

Digitaliseringsinsatser  
och säkerhetssamordning 

150 000 kronor 100 000 kronor 

Marknadsföringsinsatser 150 000 kronor 100 000 kronor 
Enkätverktyg arbetsmiljö 50 000 kronor 100 000 kronor 

Totalt 500 000 kronor 600 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 197. 

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

1. bevilja medel till kommunstyrelsens förvaltning avseende hösten 2021 med 500 000 kronor 
och år 2022 med 600 000 kronor. 

2. anslagen finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 500 000 kronor för 2021 
och 600 000 kronor för 2022. 
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringsförslag:  

 2021 2022 
Marknadsföringsinsatser 250 000 kronor 200 000 kronor 

 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 
 
Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till avslag på Rexefjords ändringsförslag. 
Nej-röst till bifall på Rexefjords ändringsförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med sex ja-röster för avslag och fem nej-röster för bifall till Rexefjords ändringsförslag beslutar 
kommunstyrelsen att avslå förslaget. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)    X  
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP)    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)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  6 5  

 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 132 Dnr KS 2021/96 
 
Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

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

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona 
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr 

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

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

6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget 

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

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

 
Reservationer  
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD och 
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 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 
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- 
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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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

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

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

3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr 
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå 

till 411 mnkr 

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

6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget 
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. 

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation 

för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr. 
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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. 
 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag: 

Resultatmålet sätts till 2 procent vilket gör att ytterligare 7,640 mnkr läggs ut enligt följande 
1. 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 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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.  

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

8. 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 

9. 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. 
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10. Förslaget om investeringar återremitteras och arbetas om så att den föreslagna ökningen 
av låneram om 5 mnkr kan utgå.  

11. Förslaget om årligt inköp av mark och fastigheter återremitteras med syfte att återkomma 
med en redovisning som anger syfte och behov. 

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

 
Beslutsgång 1 

Ordföranden först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på Michael Melbys ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 
 
Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst till avslag på Melbys ändringsförslag. 
Nej-röst till bifall på Melbys ändringsförslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för avslag och tre nej-röster för bifall till Melbys ändringsförslag beslutar 
kommunstyrelsen att avslå förslaget. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP)   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)   X   
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  8 3  

 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar slutligen på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 
 
Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till avslag på Rexefjords ändringsförslag. 
Nej-röst till bifall på Rexefjords ändringsförslag. 
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Omröstningsresultat 

Med nio ja-röster för avslag och två nej-röster för bifall till Rexefjords ändringsförslag beslutar 
kommunstyrelsen att avslå förslaget. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP)   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)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  9 2  
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§ 133 Dnr KS 2021/260 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

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

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget  
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av kommunbidragen för 
2022 motsvarande kommunernas prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 134 Dnr KS 2021/148 
 
Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,  
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

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

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

Reservationer  

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD och 
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 190. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.   
2. avstå samgående i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 
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Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.  
2. samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till avslag på arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till bifall på Melbys och Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag och fem nej-röster för bifall till Melbys 
och Rexefjords förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP)   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)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  6 5  
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§ 135 Dnr KS 2021/259 
 
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst.  

Reservationer  

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

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst.   

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att undersöka hur 
lång tid det kommer att ta innan Melleruds kommun kan ingå i ett nytt förbund. 
 
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 därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
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§ 136 Dnr KS 2021/258 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 ett 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. 

 
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 
(kvartal 1/2021).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 137 Dnr KS 2021/188 

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF: s judosektion 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 
för 2021.  

2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor. 

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor  
per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år.  

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget. De 
kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas 
kostnader för lokaler och verksamhet. 

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på 
motsvarande 50 000 kronor för 2021. Summan motsvarar bidraget som föreningen fick även 
2020.  Bidrag finansieras genom anslaget stöd till föreninglokaler. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion 
• Hyresavtal 
• Verksamhetsberättelse 2020 
• Årsmötesprotokoll 
• Preliminär resultaträkning. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 173. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 

för 2021.  
2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kroppefjälls IF 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 138 Dnr KS 2021/222 
 
Svar på förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall  
om extra kommunalt bidrag under detta och nästa verksamhetsår 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första etappen av 
takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslaget för år 2021. 

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny ansökan  
för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation över kostnader  
(material och personal) samt finansiering. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har den 13 april 2021 ställt en förfrågan till Melleruds 
kommun om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till 
finansieringshjälp för byte av tak på café- och kontorsbyggnad (Bonaparte). Stiftelsen vänder 
sig i detta projekt till kommunen för att förhöra sig om det finns möjlighet att kunna få ett extra 
kommunalt bidrag för detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår. Stiftelsen 
tänker att det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra Götalandsregionen om Stiftelsen 
denna gång även har med Melleruds Kommun i finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
har även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från region och kommun. 
Stiftelsen stöttas i dagsläget av kommunen i form av ett årligt bidrag på 720 tkr, 100 tkr av 
dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019 hade museet 
amorteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen 
beviljade amorteringsfrihet i april förra året för lån under 2020, för att museet skulle få 
utrymme för fastighetsunderhåll. Museet erlägger ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har 
Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall två lån från Melleruds kommun – dels ett 
fastighetslån på 3,5 mnkr och dels en avräkningsskuld på 600 tkr. 

Melleruds kommun skickade den 18 maj 2021 en begäran om komplettering av uppgifter om 
renoveringen till Stiftelsen, där Stiftelsen ombads förse kommunen med finansieringsplan för 
renoveringen och att önskemål till kommunen specificeras. Den 21 maj inkom efterfrågade 
uppgifter från Stiftelsen till kommunen. 

Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt investeringsbidrag) då detta 
enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos kommunstyrelsen. Förslaget är att 
Melleruds kommun beviljar 90 tkr ur förfogandeanslaget under 2021. Inför 2022 behöver 
Stiftelsen Dalslands konsthall och museum inkomma med en ny ansökan tillsammans med en 
specifikation över kostnader och finansiering. Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter 
att ge lika stort bidrag för år 2022. Det bör observeras att det saknas viss finansiering för 
baksidan på av taket (etapp 2) enligt Stiftelsens komplettering.  
 
Beslutsunderlag 

• Förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall KS 2021/222 
• Mellerud kommuns begäran om komplettering av uppgifter om renoveringen 
• Kompletterande uppgifter från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 218. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första etappen av 
takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslaget för år 2021. 

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny ansökan  
för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation över kostnader  
(material och personal) samt finansiering. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Dalslands konsthall och museum  
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 139 Dnr KS 2021/247 
 
Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds kommun 
gällande Pilgrimsleden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden. 

2. ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen med 
Västkuststiftelsen.  

3. ge tillväxtchefen i uppdrag att skriva avtal med markägarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2010 startades ett projekt genom ett samarbete mellan Dalslands Turist AB, Melleruds, Åmåls 
och Bengtsfors kommuner och Svenska kyrkan. I projektet skulle Pilgrimsleden, som i Dalsland 
är cirka 80 kilometer, rustas upp genom att förbättra skyltning, märkning, kartor, spänger och 
rastplatser. Under de senaste åren har dock leden inte underhållits på ett kontinuerligt sätt och 
de kommuner leden passerar har olika syn på ledstandard vilket gör att leden sköts olika i de 
olika kommunerna. Dessutom har vandringsturismen markant ökat. 
Pilgrimsleden är genom Melleruds kommun cirka 40 kilometer lång fördelat på 20,7 kilometer 
asfalterad väg, 7,3 kilometer grusväg och 12 kilometer stig. Leden går i nordsydlig riktning från 
den södra kommungränsen mot Vänersborg längs väg 2149, passerar Bolstad, Grinstad och 
Järns kyrka och vidare runt Melleruds golfbana till Holms kyrka. Från Holms kyrka går leden 
sedan vidare på småvägar och stigar förbi det före detta motellet i Linderud och sedan vidare 
till Upperud. I Upperud viker leden av i Forsbo naturreservat och passerar utsiktsplatsen 
Skalåsknatten på väg till rastplatsen vid Livarebosjön. På rastplatsen finns en övernattningskåta, 
utedass och grillplats. Leden går sedan vidare norrut till den norra kommungränsen mot Åmål. 
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit ett 
pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder. Projektet har 
utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i ledutvecklingen. Nya 
fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner harmonierar med det 
nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för 
uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar för att nå de 
gemensamt uppsatta målen. I överenskommelsen agerar Västkuststiftelsen ledsamordnare och 
följande ansvar hamnar hos kommunen: 

• ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom 
kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden 
genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruktioner  

• utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt 
Länsstyrelsen i de fall det behövs.  

• föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare eller 
Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det finns 
försäkringar gentemot markägare (detta gäller en subsidär brandförsäkring som täcker 
markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas av 
ledsamordnaren). 
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• skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som hjälper 
kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter för sådana 
föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen. 

• budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, vägvisning, 
infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. Arbetet görs i 
enlighet med framtagen kvalitetsstandard.   

• bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett 
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk 
led, digital led och marknadsförd led.   

• samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till ledsamordnande 
och till lantmäteriet. 

Överenskommelsen gäller till och med 2023-12-31 då projekttiden löper ut. Ny 
överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och skötsel av 
lederna. 
Mycket av det strategiska arbetet och planering ligger på friluftsutvecklarens roll på 
Tillväxtenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska leden och dess 
underhåll samt står för arrendeavgift till markägare vid rastplatsen vid Livarebosjön. All 
utveckling av leden som medför kostnader utöver vad samhällsbyggnadsförvaltningen har 
budgeterat för friluftsanläggningar planeras att sökas projektpengar för tillsammans med de 
övriga kommunerna och Västkuststiftelsen. Det gäller framförallt rastplatser och dess 
anläggningar. 
Västkuststiftelsen kommer att teckna en subsidär brandförsäkring som täcker markägares 
självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. En årlig kostnad kommer därmed läggas på 
kommunerna i överenskommelsen utefter hur lång led som ligger i respektive kommun avräknat 
asfalterad väg som sköts av Trafikverket. Kostnaden blir för Melleruds kommun cirka 3 280 
kronor per år. Kostnaden läggs hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Överenskommelsen harmoniserar med den nyss antagna översiktsplanen där en av de fem 
målbilderna som handlar om ”ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med 
god vattenkvalitet”. I målet står det att kommunen ska fokusera på att utveckla och 
tillgängliggöra strövområden, leder och skyddade områden så att natur och fritid knyts 
samman. 
Beslutsunderlag 

• Förslag till överenskommelse inom projektet Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade 
leder för rekreation och turism 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 199. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden. 
2. ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen med 

Västkuststiftelsen.   
3. ge tillväxtchefen i uppdrag att skriva avtal med markägarna. 
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Beslutsgång 

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

Västkuststiftelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tillväxtchefen  
Friluftsutvecklaren 
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§ 140 Dnr KS 2021/84 
 
Svar på medborgarförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i 
Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med 
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jerry Andersson, Mellerud, lämnade den 9 februari 2021 in ett medborgarförslag om att 
förbättra kommunens vildmarksplatser. Friluftslivshandläggaren har genom arbete med 
friluftsgruppen som startade upp 2020 lyft upp frågorna om friluftsliv i kommunen och har efter 
ett års arbete redan kommit långt med nya grillplatser, röjda och markerade leder, nya avtal 
med markägare och många nya skyltar. 
I juni 2020 startade kommunens friluftslivsutvecklare en grupp kallad friluftsgruppen med 
personer från flera förvaltningar på kommunen som berör arbetet med friluftsliv. En gång i 
månaden träffas gruppen för att diskutera frågor som är aktuella gällande friluftsliv.  

I samtal med inskrivaren framkom att en av de viktigaste vildmarksplatserna är rastplatsen vid 
Livarebosjön längs Pilgrimslden. Friluftsgruppen har under ett års tid arbetat med utvecklingen 
av Pilgrimsleden och har under våren 2021 börjat skriva nyttjanderättsavtal med markägare 
längs leden. Kommunen kommer att påbörja koll av rastplatsen vid Livarebosjön när avtal finns 
med markägaren. I övrigt har kommunen markerat leden bättre under våren 2021. 

I friluftsgruppen gås alla friluftsanläggningar igenom som förvaltas av Melleruds kommun. 
Arbetet har varit eftersatt men har nu kommit igång med nya grillplatser, röjning av leder, 
skyltning och mycket annat. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan. I översiktsplanen finns målbilder där en av 
dem är ”Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god vattenkvalitet”. Det 
står att kommunen ska fokusera på att utveckla och tillgängliggöra strövområden, leder och 
skyddade områden så att natur och fritid knyts samman. Till översiktsplanen finns även en 
genomförandeplan där det finns med att det ska tas fram en friluftsplan. I friluftsplanen 
kommer alla kommunens alla friluftsanläggningar att beskrivas och till dessa knyts 
skötselplaner. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 200. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med 
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar. 
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Beslutsgång 

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

Jerry Andersson, Mellerud   



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-09 36
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KS 2019/547 
  
Svar på medborgarförslag om att kartlägga ödehus på landet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie 
kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Karl-Ivar Karlsson, Mellerud, har den 5 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun kartlägger ödehus enligt den modell som Falkenbergs kommun arbetat 
efter. 
Kommunens bygglovhandläggare påbörjade arbetet med att se hur en sådan inventering av 
ödehus skulle kunna gå till under vinter 2019/2020. I arbetet öppnades möjligheten att gå med 
i en förstudie ledd av Dalslands folkhögskola med namnet ”Inflyttning för hållbar landsbygd” där 
en stor fråga var just ödehus.  

I slutrapporten av förstudien som var klar den 31 december 2020 framgick att efter kontakter 
med Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande 
av Lantmäteriets databas till insamlandet av data för ödehus. Det skulle därför bli ett manuellt 
arbete att åka runt i kommunen och inventera. Enligt SKR får själva förmedlingsprocessen 
mellan husägare och eventuell köpare/hyresgäst inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier 
har det även framkommit gällande tomma hus/ öde hus att erfarenheterna visat, att trots ett 
stort antal hus har identifierats som tomma har intresset från fastighetsägarna varit mycket 
svalt. Det finns många skäl till att man inte vill hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till 
detta; man vill inte ha grannar, ska vara som det varit, jaktmarker etc. 

Med slutrapporten av förstudien som grund bedöms att arbetet med inventering av ödehus 
avslutas och att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Slutrapport från förstudien om hållbar landsbygd, 2020-12-31 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 201. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie 
kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Karl-Ivar Karlsson, Mellerud   
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§ 142 Dnr KS 2017/466 
 
Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita 
Sannar och närområdet till Sunnanå  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen till förslagsställaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 29 augusti 2017 inkom en skrivelse från Gösta Wessman, Mellerud, om att 
kommunen borde ansöka om EU-bidrag för att utveckla det rörliga friluftslivet på och i 
anslutning till Vita Sannar och närområdet i Sunnanå.  

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för  
att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet vid och i anslutning till Vita Sannar 
och närområdet till Sunnanå. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en 
kostnadskalkyl för projektet för redovisning vid arbetsutskottets sammanträden den 
19 december 2017.  
Den 3 mars 2020 tilldelades friluftslivsutvecklaren ärendet. I juni 2020 startade 
friluftslivsutvecklaren upp något som heter Friluftsgruppen med personer från flera olika 
förvaltningar som berör frågor gällande friluftsliv.  
En av Frilufsgruppens första initiativ var stigen mellan Vita Sannar och Sunnanå samt 
motionsslingan i Vita Sannar. Stigen fick arbetsnamnet Sjöskogsleden och det började 
projekteras med start i Sunnanå hamn.  

Först ut var Hamnslingan, en 1,5 kilometer lång stig med start och mål i Sunnanå hamn. 
Det skickades ut förslag på nyttjanderättsavtal till alla markägare längs Sjöskogsleden 
och det togs fram skyltar och markeringar. Dessvärre var det en markägare som efter 
lång dialog inte kunde tänka sig att leden gick över hens mark. Detta gjorde att projektet 
stannade av, och gruppen började leta på alternativa dragningar. Förslag på en alternativ 
dragning har tagits fram och utredningen kring detta fortsätter under våren/sommaren 
2021.  
Motionsslingan i Vita Sannar har besiktigats och röjts från sly. Slingan ska till en  
början göras iordning med dräneringar, ny markbeläggning på vissa ställen samt 
ledmarkeringar. Arbetet påbörjades våren 2021. Under 2022 kan förhoppningsvis 
motionsslingan kompletteras med bättre träningsanläggningar under förutsättning att 
budget finns för projektet.  

Det rörliga friluftslivet i området har även bättrats genom att kommunen har anlagt en 
grillplats i Vita Sannar och en i Sunnanå hamn.  
I Sunnanå hamn anläggs även en iläggningsbrygga för kajak/kanot under våren 2021. 

Under vintern 2020/2021 har spängerna i Sunnanå naturreservat uppgraderats med 
halkskydd. 

Genom denna redovisning av genomfört och pågående arbetet vill Friluftsgruppen visa  
på att kommunens arbete med friluftsanläggningar har påbörjats och att det kommer 
fortsätta att utvecklas. 
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Beslutsunderlag 

• Gösta Westmans skrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 317. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 15. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 202. 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen till förslagsställaren. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Gösta Westman, Mellerud 
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§ 143 Dnr KS 2021/58 
 
Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av byggnadsplan 
för del av Liane 1:1.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 33, att ge byggnadsnämnden i uppdrag  
att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1. Kommunstyrelsen 
beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta denna ändring av byggnadsplanen 
i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsordning.  

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och 1:22-1:25 
bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad mark inom 
fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas. Den tidigare 
exploateringsgraden kvarstår. Ändringen görs för att göra byggnadsplanen mer flexibel och 
anpassad till topografin i området. Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående 
bostadsbebyggelse, kvarstår. Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tiden  
29 mars – 19 april 2021. Planförslaget har främst reviderats avseende geoteknik. 

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att skicka ut planändringsförslaget på 
granskning. Granskningstiden är mellan 31 maj - 14 juni 2021.  

Beslutsunderlag 
• Granskningshandlingar 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 203. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av byggnadsplan 
för del av Liane 1:1.  
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
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§ 144 Dnr KS 2021/275 
 
Seniorkort i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över 65 år och ger kommunchefen i 
delegation att teckna avtal med Västtrafik.  

2. kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta 
beaktas i budgetarbetet. 

3. ge kollektivtrafiksamordnaren i uppdrag att tillskriva Västtrafik med begäran om en större 
flexibilitet av åldersintervallerna för seniorkort. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att bifalla två medborgarförslag avseende 
införandet av seniorkort och sedermera ge handläggare i uppdrag att utreda frågan vidare. 
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med 
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre 
möjliga scenarier/alternativ. 
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan 
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne 
inte betalar någon avgift. Det är alltså en maxkostnad för engångskostnaden och den årliga 
kostnaden som presenteras. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande 
i andra likvärdiga kommuner cirka 90 %. 

Alternativ Fast kostnad 
(engångskostnad) 

Årlig kostnad 

65+ lågtrafik  348 975 kronor 348 975 kronor 
65+ dygnet runt 348 975 kronor 413 600 kronor 
75+ dygnet runt 171 720 kronor 171 720 kronor 

 
Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik fått ett 
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas. 
Det finns i förfogandeanslagen medel för ovan nämnda alternativ för 2021 och 2022. För 2023 
och framåt måste kostnaden beaktas i budgetarbetet och är beroende av skatteprognoser och 
statsbidrag.  
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c. Priset inkluderar 
även resor med Närtrafik. 
Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och 
helgdagar. 
Närtrafik innebär resor från landsbygd till någon av kommunens fem Närtrafikshållplatser (eller 
vice versa) vardagar mellan 9:30-10:30, 12:30-13:30, 15:00-16:00, 18:00-19:00 och 21:00-
22:00. 
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Av Melleruds angränsande kommuner har Bengtsfors och Åmål seniorkort från 65 år, dygnet 
runt. Färgelanda och Vänersborg har seniorkort från 75 år, dygnet runt, och Dals-Ed saknar i 
dagsläget denna möjlighet.  
Kommunstyrelsen har valt att ingå upphandling för öppen skolskjutstrafik med trafikstart 2023. 
Upphandlingsunderlaget är ännu inte klart och tillika inte inkomna anbud. 
Eftersom frågan är av politisk vikt lämnas tre förslag till beslut, som är för medborgare över  
65 år dygnet runt, 65 år under lågtrafik eller 75 år dygnet runt.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun, 2021-02-25 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 204. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Thomas Hagman (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över 65 år och ger kommunchefen i 
delegation att teckna avtal med Västtrafik.  

2. kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta 
beaktas i budgetarbetet. 

3. ge kollektivtrafiksamordnaren i uppdrag att tillskriva Västtrafik med begäran om en större 
flexibilitet av åldersintervallerna för seniorkort. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Elisabeth Carlstein 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Kollektivtrafiksamordnaren 
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§ 145 Dnr KS 2021/274 
 
Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
länge gälla för detta område. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med försäljning av mark i aktuellt område till dess 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Karta 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 180. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 205. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets 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 

länge gälla för detta område. 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med försäljning av mark i aktuellt område till dess 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tillväxtchefen 
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§ 146 Dnr KS 2021/104 
 
Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en försäljningsprocess ska påbörjas på kvarteret Ugglan enligt 
följande: 

1. Öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 4 på bifogad karta. 
2. Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi. 

1. Utvärdering sker genom högsta bud för den/de som uppfyller kommunens grundläggande 
krav. Andel av byggrätten ska uppgå till minst 25%. 

3. Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar samt område 4  
i två våningar. 

4. Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 % av köpeskillingen 
under max 5 år. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen. Arealen  
på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till ca 9 500 kvm. 
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan på två  
av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den nya planen. 
Området är värderat av en opartisk värderingsfirma. 

Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de fyra områdena som visas på bifogad 
kartbilaga. 
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan i vissa 
delar av området. 
Ett förslag till försäljningsprocess togs fram av förvaltningen. Förslaget innebar att område 1 
och 2 säljs genom direktanvisning med utförd värdering som grund. Övriga två områden, 3 och 
4 säljs genom anbudsförfarande där kommunen har fri prövningsrätt som innebär att vi inte är 
bundna vid inkomna anbud.   

Ärendet återremitterades sedan till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering 
av kriterier, tidplan och marknadsföring av föreslaget anbudsförfarande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Karta 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 181. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att en försäljningsprocess ska påbörjas på kvarteret Ugglan enligt 
följande: 
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1. Öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 4 på bifogad karta. 

2. Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi. 
3. Utvärdering sker genom högsta bud för den/de som uppfyller kommunens grundläggande 

krav. Andel av byggrätten ska uppgå till minst 25%. 

4. Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar samt område 4  
i två våningar. 

5. Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 % av köpeskillingen 
under max 5 år. 

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

 
Beslutet skickas till 
Tillväxtchefen 
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§ 147 Dnr KS 2021/5 
 
Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av 
kommunägda fastigheter 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 148 Dnr KS 2021/184 
 
Viltvårdsplan för Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Viltvårdsplan för Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för viltvården 
inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän och 
skyddsjägare på Melleruds kommun. 

Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska 
skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som 
Trafikverket och naturskyddsorganisationer. Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor 
inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och utveckla en artrik 
och individrik fauna. 

En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del är jordbruks-
mark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande 
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät och 
många hushåll. 
Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 179, att återremittera ärendet för justeringar av 
förslag till viltvårdsplan enligt förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 8 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 179. 
• Viltvårdsplan för Melleruds kommun 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 207. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Viltvårdsplan för Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning 
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§ 149 Dnr KS 2020/643 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid 
övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i 
korsningen Storgatan/Odengatan 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens 
pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober 2020 lämnat in ett medborgarförslag om 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid 
rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan. 
Det finns trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Långgatan och vid de övergångställen på de 
gatorna som nämns i förslaget. Svensk beläggningstjänst ska se över alla linjemålningar i 
kommunen och fylla i de som har suddats ut.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 210. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens 
pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Coster, Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
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§ 150 Dnr KS 2020/641 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid 
övergångsstället på Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds kommun inte äger vägen.  

2. ta med frågan vid kommunens överläggningar med Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober kommit in med ett medborgarförslag om att 
förbättra på och omkring övergångstället över Dalslandsgatan.  
Dalslandsgatan är inte en kommunal väg utan en statlig väg, vilket betyder att Melleruds 
kommun inte ansvarar över vägen utan Trafikverket gör det. Därför kan samhälls-
byggnadsförvaltningen inte åtgärda det som efterfrågas.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 211. 

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

1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds kommun inte äger vägen.  

2. ta med frågan vid kommunens överläggningar med Trafikverket. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Coster, Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
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§ 151 Dnr KS 2020/615 

Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen Norra 
Kungsgatan/Bergsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med 
hänvisning till den trafiksäkerhetshöjande åtgärd som finns med i budgetplanen 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Ing-Mari Hultgren, Mellerud, har den 2 oktober 2020 lämnat in ett medborgarförslag om en 
rondell i korsningen mellan Norra Kungsgatan och Bergsgatan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser behovet av en lösning gällande korsningen mellan Norra 
Kungsgatan och Bergsgatan. Det kommer göras en trafikhöjande åtgärd i korsningen mellan 
Norra Kungsgatan och Bergsgatan dock kommer det inte göras i år. Trafikhöjande åtgärd finns 
med i budgetplanen 2023.   
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 212. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med 
hänvisning till den trafiksäkerhetshöjande åtgärd som finns med i budgetplanen 2023.  
 
Beslutsgång 

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

Ing-Mari Hultgren, Mellerud 
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§ 152 Dnr KS 2020/345 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Åsensbruk 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk. 
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Åsensbruk.  

3. finansiering sker inom budget 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Anita Johansson, Åsensbruk, har den 12 maj 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att bygga 
en rymningssäker rastgård för hundar centralt i Åsensbruk.  

Åsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i. Under år 2020 och 2021 har 
Melleruds kommun byggt ut den befintliga hundrastgården med plats för små och stora hundar 
i Mellerud. Kommun anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården. Därför ser 
inte samhällsbyggnads-förvaltningen behovet till en hundrastgård i Åsensbruk. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 213. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Åsensbruk.  
3. finansiering sker inom budget 2023.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Anita Johansson, Åsensbruk 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
  
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-09 51
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 153  Dnr KS 2019/341 

Svar på medborgarförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid 
Södergatan i Mellerud 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till att gata/park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken 
regelbundet.  

Sammanfattning av ärendet 
Mona Skoogh, Mellerud, har den 9 juni 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun snyggar till f.d. lekparken vid Södergatan i Mellerud genom att så gräsmatta som 
klipps samtidigt som övriga grönytor runt om.  

I medborgarförslaget uppmanas kommunen att klippa gräset samt övriga grönytor till f.d. 
lekparken vid Södergatan. Gata-Park, som sköter kommunens gräsytor, klipper gräset och 
sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 214. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till att gata/park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken 
regelbundet.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Mona Skoogh, Mellerud 
 
 

 
  
 
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-09 52
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2018/569 

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens 
pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Valentina Berisha, Åsensbruk, har den 25 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag om 
att Melleruds kommun inför hastighetsbegränsning i Åsensbruk. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte att införa hastighetsbegränsning på 
Viravägen. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser där många 
oskyddade trafikanter korsar större gator. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 215. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens 
pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Valentina Berisha, Åsensbruk 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
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§ 155 Dnr KS 2021/327 
 
Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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. 

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

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-09 54
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 156   
 
Redovisning av öppna ärenden 2021-06-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna  
ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-01. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-01.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 157   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2020-10-28—2021-06-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-28—2021-06-01. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-28—2021-06-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 158    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och  
tjänstepersoner enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen 
varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

B - PERSONALÄRENDEN 

B 5 Visstidsanställningar 
5.1 Kommunchef och 5.2 Förvaltningschef § 1/2021 

B 6 Anställningens upphörande 
6.1 Uppsägning § 1/2021 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 3-4/2021 

F KOMMUNKONTORET 
21.1 Öppethållande § 1/2021 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 
  
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 21 april 2021, § 44, angående start av elprogram. 
Dnr KUN 2021/69 

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 65, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
brygga på fastigheten Bråna 1:71. Dnr 2020.328 

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 66, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
brygga på fastigheten Erlandsrud 1:6. Dnr 2021.81. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 67, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
bryggor vid kommunal badplats på fastigheten Sundserud 1:6 och 1:9. Dnr 2021.90. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 68, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
brygga på fastigheten Sunnanå 1:2. Dnr 2021.95. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 69, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Ryr 1:80. 
Dnr 2021.99. 

• Finansiell rapport per 2021-04-30. Dnr KS 2021/90. 
• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll från mötet den 6 maj 2021. 

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

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-09 58
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 160  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Jörgen Eriksson (KIM) vill att kommunen ska bli bättre på att formulera svar från kommunen 
till förslagsställare och medborgare.  

• Marianne Sand Wallin (S) frågar om orsak till att sommarsimskola inte kommer att erbjudas 
under sommaren då Rådahallens simhall är stängd. Ordföranden och kommunchefen 
informerar att förvaltningen på grund av pågående pandemi inte planerar att öppna förrän 
vid skolstarten. Personalen används under tiden i annan verksamhet. Frågan om en lösning 
med sommarsimskola utomhus tas med till fritidsgruppen. 

• Direktionsmöte/samverkansmöte Dalslands miljö- och energiförbund och nämnd  
den 10 juni 2021. 

• Samverkansråd Dalsland den 11 juni 2021. 

• Presidiemöte med Mellbo AB den 15 juni 2021. 

• Kommunstyrelsens ledamöter + presidier, utbildning arbetsmiljö, del 2, den 16 juni 2021. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund samt delregionalt kollektivtrafikråd  
den 17 juni 2021. 

• Extra sammanträde med Polsam, dialog om personalpolitiska mål, den 18 juni 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2021/197 
 
Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning, 
återrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 96, att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och 
utbildningsnämnden avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under 
förutsättning att det blir minst 20 deltagare. Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 
2021 med 400 tkr och med 900 tkr för 2022.  
Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för 2023 och 2024. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapportering vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 2021. 

Kommunchefen informerar om att fram till dagens datum har 24 sökande anmält sig till 
utbildningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 162    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Uppföljningsmöten prognos 1 - socialnämnden (20 maj) och kultur- och utbildningsnämnden 
(2 juni) med presidier.  

• Coop-fastighet, presidiets möte den 1 juni – återmöte den 11 juni 2021. 

• Lokalt BRÅ den 27 maj 2021. 

• Överläggningar med polisledning Fyrbodal den 28 maj 2021. 

• Arbetsmiljöverkets inspektion, slutmöte den 1 juni 2021. 

• Extra bolagsstämma Dalslands Turist AB – Visit Dalsland den 2 juni 2021 samt styrelsemöte. 

• Avstämning med Regionsutvecklingsnämnden/Västra Götalandsregionen om rapport/strategi 
Det goda livet i Dalsland den 4 juni 2021. 

• Styrelsemöte i Skålleruds Fiberförening den 28 maj 2021. 

• Kommunstyrelsen tillsynsuppdrag genom möten med nämndernas presidier angående 
ekonomi. 

• Informationsmöte/diskussioner med berörda presidier har genomförts om organisation av 
arbetsmarknadsenheten inom socialnämndens verksamhet. Vuxenutbildningen och 
gymnasiet föreslås slås samman. Diskussioner kommer att fortsätta för att få till en 
helhetslösning som främjar verksamheterna. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 163 Dnr KS 2021/238 
 
Uppföljning av heltidsplanen 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 164  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Arbetsmiljöverkets inspektion 
HR-chefen informerar om inledande inspektion, stickprovsinspektioner i tre verksamheter 
och återkopplingsmöte samt inspektionsmeddelande med synpunkter/kritik angående det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen ska inkomma med svar senast den 4 juni 2022.  

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 165 Dnr KS 2021/368 
 
Ledamotsinitiativärende angående tidplan för budgetprocessen i 
Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att utreda förslag om förändrad tidplan för budgetprocessen 
2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Under kommunens budgetprocesser 2019, 2020 och 2021 har vi Socialdemokrater 
argumenterat för att förändra fastställd tidplan för beredning och beslut om kommande års 
beslut om budget i kommunfullmäktige. Våra främsta argument har varit att ett beslut redan i 
juni månad skapar stora osäkerheter, främst när det gäller olika former av statsbidrag som vår 
kommun är väldigt beroende av. Under 2020 och 2021 har även stora osäkerhet pga. Covid -19 
och dess effekter, på både kommunens inkomst och utgiftssida varit ytterligare argument. Flera 
kommuner i vår omvärld har justerat sina tidplaner utifrån våra framförda argument och 
använder kommunallagens möjligheter att bereda förslag, och fastställa kommande årsbudget 
på kommunfullmäktiges novembermöte varje år.  
Inför budgetbeslut 2022 kvarstår samtliga argument och dessutom tillkommer en trolig 
valbudget 2022, som presenteras av regeringen i en proposition den 20 september 2021.  
Som främsta orsak att inte invänta så bra ekonomiska underlag och prognoser som 
kommunallagen medger anges att en förändring skulle belasta Melleruds kommuns 
tjänstepersoner på ett orimligt sätt. Vi Socialdemokrater menar att det inte finns något hinder 
för ansvariga tjänstepersoner att arbeta fram underlag efter samma tidplan som den nu 
gällande. Därefter får underlaget återremitteras och justeras utifrån de nya prognoser och 
kommande förslag till Riksdagsbeslut. Detta kan ske under perioden 20 september fram till 
kommunstyrelsens möte under november månad 2021.  
VI Socialdemokrater anser att en förändrad tidplan kommer att tjäna kommunens bästa, med 
så aktuella beslut och prognosunderlag som möjligt för att öka träffsäkerheten och bryta 
trenden med underskott i framför allt nämnderna som inte är tillfredställande. 
Vi Socialdemokrater förslår därför ett förslag till kompromiss att; 
• 2022 års drifts- och investeringsbudget tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges möte 

den 23 juni 2021, där förslag om återremiss med uppdrag till tjänstepersoner att beakta 
senare aktuella prognossiffror, för att definitivt fastställa Melleruds kommuns budget 2022,  
på kommunfullmäktiges möte den 17 november 2021. Vi Socialdemokrater hoppas på en 
positiv bedömning av vårt förslag och föreslår att denna kompromiss prövas för fastställande 
av kommunens budget 2022, för att sedan utvärderas innan något definitivt beslut om 
förändrad tidplan för kommunens budgetarbete tas. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ge ekonomichefen i uppdrag att utreda förslag om förändrad tidplan för budgetprocessen. 

2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 2021. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
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