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Dnr KS 2022/77

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. godkänna nämndernas bokslut.
4. för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter
till 27,1 mkr
5. nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker
genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen
ett överskott på 53,0 mkr.
Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetavvikelsen. De främsta
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.
Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna
verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som
uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetavvikelseför
nämnderna på -5,7 mkr.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en
högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag
redovisar överskott mot budget.
Kommunens motsvarar 7,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna
uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre
kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt
tidsförskjutna inom VA-verksamheten.
Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och
verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett.
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över
noll
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-0925 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av intäkter från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande
27,1 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2021 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till
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resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter
till 27,1 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021 uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras
över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Årsredovisning 2021
Nämndernas bokslutsrapporter
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 71.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 51.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. godkänna nämndernas bokslut.
4. för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter
till 27,1 mkr
5. nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker
genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kulturbruket på Dal
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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§ 32

Information/lägesorientering med anledning av händelseutvecklingen
i Ukraina
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordföranden Morgan E Andersson (C) redogör för det informationsmöte
för poltiker och möte i krisledningsnämnden som hållits efter att den ryska invasionen av
Ukraina inleddes den 24 februari 2022.
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och verksamhetschefen för Individ- och
omsorg informerar hur den uppkomna krissituationen påverkar Sverige och kommunerna.
Melleruds kommun följer händelseutvecklingen och de bedömningar som nationella och
regionala myndigheter gör. Det finns ett informationsutbyte och en samordning mellan
kommunens förvaltningar. Det finns även ett antal fokusområden som kommunen arbetar
med just nu. Flyktingmigrationen är ett av dessa fokusområden. Det kom ett antal flyktingar
till kommunen 11-12 mars som installerades på anordnat akutboenden. Dessa har nu den 23
mars hämtats av Migrationsverket till ett boende i annan kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2022/77

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja
1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2021.
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2021.
Protokollsanteckning
Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar inte nämndsledamöter och ersättare i
ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år
2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och
den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga 1, Revisorernas redogörelse.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom ett
positivt resultat om 47,7 mkr. Kommunens revisorer bedömer att kommunens ekonomiska
situation och utveckling är tillfredställande efter 2021 års resultat. Kommunen klarar alla tre
finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt för 2021.
• Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksarnhetsmål
som tillräcklig utifrån kommunstyrelsens redovisning.
• Efter genomförd granskning av 2021 års verksamhet framför kommunens revisorer följande:
• Kommunens revisorer bedömer att resultatet för 2021 är förenligt med de finansiella mål
kommunfullmäktige beslutat om.
• Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksarnhetsmål
som tillräcklig utifrån kommunstyrelsens redovisning.
• Kommunens revisorer tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
• Kommunens revisorer tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.
Johan Lorentzon (M) från kommunens revisorer redogör för revisionsberättelsen.
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Beslutsunderlag
• Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga.
• Granskning av årsredovisning 2021
• Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas
tillstyrkan, att bevilja
1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2021.
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2021/685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Sandra Rexefjord (SD) och
Roland Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram.
Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt ”Jobbredo” från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.
Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja
budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 183.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 72.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 52.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
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3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i avvaktan
på socialförvaltningens utredning angående försörjningsstöd som bör vara en del i
beslutsunderlaget.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom socialförvaltningen
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Dnr KS 2022/113

Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.
2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om tilläggsbudget i januari aviserade majoriteten att de hade för avsikt
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva
utveckling av skatteunderlaget.
SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos
från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv
budgetavvikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med
anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för
utökning av budgetanslag för 2022.
Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag
till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under
året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i
budgeten till 2022 en inflationskompensation på 0,5 %. SKR:s prognos för inflationen för 2022
är 2,8 % (KPIF).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 81.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 53.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S) och Morgan E Anderssom (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.
2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.
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Dnr KS 2022/91

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) 1/2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(rapport 1/2022).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De
insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
•
•
•
•

SoL-äldreomsorg
SoL-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns
• Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.
• Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.
• Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja
till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.
Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 20.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 75.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 54.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(rapport 1/2022).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

sida
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Dnr KS 2022/138

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Dalslands miljöoch energinämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marianne Sand Wallin (S) befrias från sitt uppdrag
som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.
Sammanfattning av ärendet
Marianne Sand Wallin (S) har den 11 mars 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i Dalslands
miljö- och energinämnd.
Beslutsunderlag
• Marianne Sand Wallins avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Marianne Sand Wallin (S)
befrias från sitt uppdrag som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Marianne Sand Wallin
Dalslands miljö- och energinämnd
Personalenheten – löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23
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Dnr KS 2022/138

Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljöoch energinämnd.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Marianne Sand Wallin (S) den 11 mars 2022 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljöoch energinämnd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Karin Andersson
Dalslands miljö- och energinämnd
Personalenheten – löner
Enheten för Digital service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23
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Dnr KS 2021/592

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Henrik Sandberg
Personalenheten – löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

sida
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Dnr KS 2021/592

Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i
krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i krisledningsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i
krisledningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Henrik Sandberg
Enhetschefen Kommunikation och säkerhet
Personalenheten – löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-03-23
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Dnr KS 2021/592

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Johansson (MP) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Johansson (MP) till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Johansson
Socialnämnden
Personalenheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Kommunfullmäktige

§ 42

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om bättre belysning
vid Lunden/Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

Inlämnad av

Besvaras av
Kommunstyrelsen

Carina Blad-Eriksson

Dnr KS 2022/104
Medborgarförslag om att använda
kommunens drönare för att lokalisera
och förstöra måsbon inom tätbebyggt
område

Kommunstyrelsen
Gunnar Andersson

Dnr KS 2022/118
Medborgarförslag om att den 8 mars
görs till allmän flaggdag

Dnr KS 2022/126

Kommunstyrelsen
Marie Dahlin

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

§ 43

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om:
• Samverkansavtal för Campus Dalsland Dnr KS 2022/100
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

§ 44

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Interpellation till socialnämndens ordförande om ordförandens
rätt att klippa och klistra i lagligt inlämnade reservationer.

Michael Melby (S)

Dnr KS 2022/145
Beslutsunderlag
• Interpellation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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