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Närvarolista 
 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) § 18-30   

Peter Ljungdahl (C) Nej Anna Sanengen § 18-30 

Ulf Rexefjord (SD) § 18-30   

Ludwig Mossberg (M) § 18-30   

Marianne Sand Wallin (S) § 18-30   

Morgan E Andersson (C) § 18-30   

Roland Berglund (SD) § 18-30   

Jörgen Eriksson (KIM) § 18-30   

Thomas Hagman (S) § 18-30   

Eva Pärsson (M) § 18-30   

Daniel Jensen (KD) § 18-30   

Karin Nodin (C) § 18-30   

Sandra Rexefjord (SD) § 18-30   

Christine Andersson (S) § 18-30   

Michael Melby (S) § 18-30   

Pål Magnussen (V) Nej -----  

Roland Björndahl (M) § 18-30   

Christina Andersson (C) § 18-30   

Martin Andersson (SD) § 18-30   

Anita Augustsson (KIM) § 18-30   

Florence Jonasson (S) Nej Anwar Rasul § 18-30 

Tony Johansson (MP) § 18-30   

Anette Levin (L) § 18-30   

Helena Hultman  (C) § 18-30   

Liselott Hassel (SD) § 18-30   

Lars Nilsson (S) § 18-30   

Patrik Tellander (M) Nej Sven Eriksson § 18-30 

Lisbeth Berglöv (KD) § 18-30   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand § 18-30 

Martin Eriksson (C) § 18-30   

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

§ 18  Kommunchefen informerar 4 

§ 19  Medborgarförslag som eTjänst  5 

§ 20  Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)  7 
§ 21  Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)  9 

§ 22  Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola  10 
§ 23  Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. 11 

§ 24  Ägardirektiv för Netwest Sweden AB  12 

§ 25  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i valnämnden 13 
§ 26  Kompletteringsval av ny ledamot i valnämnden 14 

§ 27  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 15 
§ 28  Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 16 

§ 29  Nytillkomna medborgarförslag 17 
§ 30  Anmälan om inkomna ärenden 18 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-02-23 4 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen informerar om följande aktuella ärenden/frågor: 

• Samverkan i Dalsland 4D 

• Det goda livet i Dalsland 

• Campus Dalsland 

• Melleruds kommun styrkor – näringsliv, kommunikationer, natur och kultur m.m. 

• Platsvarumärke Mellerud – marknadsföring av kommunen 

• Bokslut 2021 

• Budget 2023 

• Ny HR-chef, nytt HR-system, rekryteringssystem, arbetsmiljöarbete, medarbetarenkät i höst 

• Scandia i Minnesota, USA – utbyte med Mellerud 

• Positiv framåtanda efter pandemin  
 
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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§ 19 Dnr KS 2020/537  
 
Medborgarförslag som eTjänst 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från  
15 mars 2022. 

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär  
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.  
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen  
mot uppvisande av legitimation. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, 
tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av 
digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta 
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.  

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet 
beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och 
enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär 
medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 25 januari 2022. 

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i fullmäktige 
genom kommunens befintliga e-tjänstplattform. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 1 
• Kommunallagen (2017:725)  
• Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 22. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från  
15 mars 2022. 

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär  
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.  
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen  
mot uppvisande av legitimation. 
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Beslutsgång 

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

Chefssekreteraren 
Enhetschef Digital service 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Webbtekniker 
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§ 20 Dnr KS 2021/689 
 
Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund (NÄRF) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om 
antagande av policy för finansiell verksamhet. 

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera 
övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande 
finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 § 48.  
Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads 
koncernkonto. 

Revidering har skett avseende: 

• Ny struktur som följer NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument 

• Nya mål 

• Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer. 

• Tagit bort uppräkning/detaljerat ansvar för ekonomichef 

• Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna 

• Synkroniserat policyn med övriga styrdokument 
NÄRF:s direktion beslutade 2021-12-16 (§ 57) att fastställa reviderad policy för finansiell 
verksamhet för NÄRF. 
Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen 
framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF. 

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De finansiella målen i 
policyn är samma mål som finns i NÄRF:s budget för 2021. Målen reviderades till 2021 efter 
synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 2021 har beslutats av 
direktionen men inte av ägarsamrådet. 

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-karaktär än 
vad som normalt sett ingår i en finanspolicy. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF, 2021-12-17 
• Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet NÄRF 
• Beslut Direktionen NÄRF, 2021-12-16 
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• Finanspolicy NÄRF, 2016-11-10 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 32. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
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§ 21 Dnr KS 2021/690  
 
Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om 
antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till 
revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 § 43. 
Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens 
organisation, sammankomster, förvaltning mm. 

Enligt § 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning 
samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande 
lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera 
ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för 
styrdokument som fastställts för NÄRF.  

Direktionen beslutade 2021-12-16 (§ 58) att fastställa reviderat revisionsreglemente för NÄRF. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF 
• Protokoll NÄRF, 2021-12-16 (§ 58) 
• Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF 
• Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-11 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 33. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
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§ 22 Dnr KS 2022/59 

Projekt Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt ” Åsebro Skola projektering  

av permanent tillbyggnad av skola” och redovisa när projektet färdigställts.  

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro 
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För att kunna börja planera och projektera en permanent tillbyggnad av Åsebro skola vill 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöka om medel på 500 000kr. Dessa ska användas för att 
upphandla en konsultgrupp som ska utreda möjligheten samt utforma ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en totalentreprenad. 
Samhällsbyggnad återkommer efter projekterings och upphandlingsfasen med en 
redovisning för kostnadsbilden av utbyggnad av Åsebro skola och begäran om 
investeringsmedel för 2022. Resterande utgifter för 2023 beaktas i 2023 år investeringsplan.  

Om beslut tas för att genomföra projektet kommer en investeringskostnad på ca 2 miljoner att 
belasta 2022 investeringsbudget.  Detaljerade kalkyler tas fram under projekteringsfasen.  
 
Beslutsunderlag 

• Underlag från verksamheten Åsebro skola/förskola 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-08, § 42. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 38. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt ” Åsebro Skola projektering  

av permanent tillbyggnad av skola” och redovisa när projektet färdigställts.  
2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro 

förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 23 Dnr KS 2022/37 
 
Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett  
markpris på: 
1. Område 1: 100 kr/kvm 

2. Område 2:  120 kr/kvm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för 
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet 
anbudsförfarande.  
Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. 
i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten. 
Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Fastighetsvärdering, 2021-12-31 (Svefa) 
• Karta 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 29. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett  
markpris på: 
1. Område 1: 100 kr/kvm 

2. Område 2:  120 kr/kvm 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 24 Dnr KS 2022/23  
 
Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun  
är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016. 
Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 
2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete 
gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det 
arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 
kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner 
att bli delägare.  

Netwest Sweden AB  har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos 
respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive 
ägares beslut önskas senast 31 april. 
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd 
under hösten 2021. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 
19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 35. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 39. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Netwest Sweden AB 
Enhetschef Digital service 
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§ 25 Dnr KS 2022/53   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Martin Andersson (SD) befrias från sitt uppdrag  
som ledamot i valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Andersson (SD) har den 24 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Martin Anderssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Martin Andersson (SD) 
befrias från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Martin Andersson (SD) 
Valnämnden 
Personalenheten - löner 
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§ 26 Dnr KS 2022/53 
   
Kompletteringsval av ny ledamot i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ledmaot i valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Martin Andersson (SD) den 24 januari 2022 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i valnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ledmaot i valnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Daniel Svensson (SD) 
Valnämnden 
Personalenheten - löner 
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§ 27 Dnr KS 2021/592 
   
Kompletteringsval av ny ersättare valberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare 
i valberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i valberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare 
i valberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Youseff El-Ghoul (MP) 
Valberedningens ordförande 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 28 Dnr KS 2021/592 
 
Kompletteringsval av ny ledamot arvodesberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ledamot i 
arvodesberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i arvodesberedningen 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 Youseff Ell-Ghoul (MP) till ny ledamot i 
arvodesberedningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Youseff El-Ghoul (MP) 
Arvodesberedningens sammankallande 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 29   
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om ett mer 
handikappvänligt Mellerud 

Dnr KS 2022/80 

Monica Algotsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-02-23 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 30    
 
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. 

• Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda och  
Dals-Ed kommuner. Dnr 2022/66. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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