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Dnr KS 2020/170

Information om pandemin Covid-19 (Corona)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport med anledning av
pandemin Covid-19 (Corona).
Tre budskap:
• Faran är inte över!
• Följ rekommendationerna!
• Kommunal anpassning (ställa om utifrån smittspridning, samverkan, information på
kommunens hemsida)
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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Dnr KS 2017/303

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna utställningsutlåtandet.
2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.
3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:
FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23)
FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)
Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.
Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägenhet.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten 2020. Ärendet blev återremitterat i
kommunfullmäktige med följande ändringsuppdrag:
1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänerkusten
3. Att det förtydligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande av
missförstånd
Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 2021 där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.
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Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;

För att värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga kopplingarna
mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken i största möjliga mån bevaras.
Eftersom Melleruds tätort begränsas av jordbruksmark i söder, väster och norr ska tätorten
främst växa österut mot Sjöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen i Vänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärkt med antagandehandlingar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030 - www.oversiktsplan.mellerud.se
Utvärdering av medborgardialogen (KF § 6/2018)
Samrådsredogörelse (KS § 134/2019)
Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
Utställningsutlåtande
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 117.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 61.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C), Anette Levin (L), Karin Nodin (C) och Eva Pärsson (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna utställningsutlåtandet.
2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.
3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:
FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23)
FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2020/803

Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder
avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas samlade
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende
personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit.
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att:
• Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
• Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med
att utveckla kompetensförsörjningsarbete
Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om
ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021 med en redogörelse för
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten har
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 55, att
1. överlämna svar på revisionsrapport ”Granskning av personal- och kompetensförsörjning” till
revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister revisorerna pekar på i föreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.
3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i
synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.
4. återrapportering av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
4 november 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv och revisionsrapport.
Förslag till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 76.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 55.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2021/39

Svar på revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i
Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet och lämnar följande rekommendationer:

• Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
• Finanspolicyn kan förtydligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
• Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
• Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att
ändra uttrycket 'bör".

• Se över definitionerna av kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.
• Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen.
• Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i fullmäktige.

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.

Revisionens rekommendationer får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
göras. I rapporten framgår att finanspolicyn är från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Som information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en översyn av
finanspolicyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.
Gällande likviditetsplaneringen sker idag, som också framgår i rapporten, en övergripande
likviditetsplanering. Det görs genom löpande avstämningar av in- och utbetalningar. I samband
med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en likviditetsplanering på
fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på tio års sikt i from av större
investeringsbehov under kommande tioårs period. Detta är dock inte definierat och formaliserat
i finanspolicyn men kommer att tas hänsyn till vid revidering.
Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 21 januari 2021 och beslut
togs att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april 2021
med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 59, att ge kommunchefen i uppdrag att
revidera finanspolicyn och beakta revisionens synpunkter.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv
Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 122.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 59.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2021/13

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut
för 2020. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens mål.
Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mkr, varav kommunstyrelseförvaltning 4,7 mkr och samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mkr. Affärsverksamheten redovisar
ett underskott med 2,0 mkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive
skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre nås inte alls.
Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rapporter, Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2 mkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2021, § 39, att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena.
Beslutsunderlag
• Bokslutsrapport 2020 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 39.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/12

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.
2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter
till 26,1 mkr
4. nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2021.
5. Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med 471 tkr. Finansiering sker
genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på 16,4 mkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott på 22 ,2 mkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås.
Kommunens motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till 94,2 mkr, vilket var 73,6 mkr lägre än budget.
Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra finansiella mål
nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning. Av
kommunfullmäktiges 13 mål är nio (70 %) helt uppfyllda, två (15 %) delvis uppfyllda och två
(15 %) uppfylldes inte.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer,
2013-09-25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.
Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 %
av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 26,1 mkr, vilket motsvarar 4% av 2020 års intäkter från skatter och
bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 2,4 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 26,1 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. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår till 471 tkr och
föreslås därför föras över till 2021 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för
statsbidrag och utjämning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

sida
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Årsredovisning 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 60.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 40.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S) och Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.
2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter
till 26,1 mkr
4. nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2021.
5. Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med 471 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
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21
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Dnr KS 2021/12

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja
1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2020.
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2020.
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 2020. 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 16,4 mkr. Kommunens revisorer bedömer att kommunens ekonomiska
situation och utveckling är tillfredställande efter 2020 års resultat. Kommunen klarar två av de
fyra finansiella målen för 2020. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella målen. Vilket
innebär att för 2020 krävs att två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk
hushållning.
Efter genomförd granskning av 2020 års verksamhet framför kommunens revisorer följande:
• Kommunens revisorer bedömer att resultatet för 2020 är förenligt med de finansiella mål
kommunfullmäktige beslutat om.
• Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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.
Ordföranden i kommunens revisorer redogör för revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
• Revisionsberättelse för år 2020 med bilaga.
• Granskning Årsredovisning 2020
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

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 2020.
2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2020.
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/150

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 4 568 tkr, vilket är
1 026 tkr högre än budgeterat resultat.
AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en soliditet om minst
15 %. Soliditeten har under året ökat från 11,9 % till 14,7 %.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Årsredovisning 2020 AB Melleruds Bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, § 16.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 78.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 57.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21
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Dnr KS 2021/176

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

VA-verksamhetens årsrapport 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 109.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 70.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 33
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2021/175

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 110.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 71.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Renhållning
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 34
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2021/174

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 114.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 84.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 35
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2021/154

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
Förbundet redovisar för år 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotningsverksamheten. Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2020
med begäran om ansvarsfrihet.
• Revisionsberättelse.
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-02-22, § 4.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 79.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 58.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/619

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Handikappolitisk plan – måldokument daterad 25 maj 2007.
2. fastställa Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB
Melleruds Bostäder.
3. fastställa Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder.
Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och service att utarbeta ett förslag till tillgänglighetsoch användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar
idag och vad som åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med funktionshindersorganisationerna.
Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen för
kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för arbete
med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023 till externa myndigheter och interna nämnder
för synpunkter. Redovisning av uppdraget ska ske 23 mars 2021.
Samtliga remissparter har inkommit med svar. Remissvaren har sammanställts och
handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering. Justeringar
av handlingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med versionen från
17 november 2020.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med
tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med två bilagor. I den
ena bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning av
utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som
kunskapsunderlag. Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kartan för Melleruds
kommuns arbete med tillgänglighet 2021-2023.
Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter
från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förvaltningar, bolaget
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en framgångsfaktor för arbetet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering
Förslag till Tillgänglighetspolicy
Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 2021-2023
Nulägesinventering
Uppdrag från kommunchef
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 84.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 66.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C) och Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Handikappolitisk plan – måldokument daterad 25 maj 2007.
2. fastställa Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB
Melleruds Bostäder.
3. fastställa Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
AB Melleruds Bostäder
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/161

Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder ”C3 Förbud mot
att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar” ändras till
”C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar.
Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär vilket påtagligt
märkts av i naturreservatet där stora områden har plockats rena av besökare.
Ramslök är en tämligen sällsynt art, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik,
fuktig och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt
ökande och i hög grad en positiv trend men blir ett problem i de fall då den hotar den
biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka ramslök i
naturreservatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor.
Förslaget har skickats på remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
naturskyddsföreningen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Remiss
Svar från remissrunda
Utdrag ur C-föreskriften för Ramslökedalens naturreservat.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 112.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 81.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder ”C3 Förbud mot
att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar” ändras till

”C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
Utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/136

Taxa för uteservering 2021 (tillfällig ändring med anledning av
covid-19)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2021 med anledning av covid-19.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut från december 2020 framgår att taxan för uteserveringar är satt
till 150 kronor per kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för
uteservering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av
covid-19.
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga
kostnad för åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som
hanterbara om förslaget till beslut bifalls. En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något
högre under 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag taxa för uteserveringar 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 82.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 76.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2021 med anledning av covid-19.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

sida
25

Dnr KS 2020/767

Upphävande av dokumentet Färdtjänst – regler och tillämpningsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färdtjänst – Regler och
tillämpningsföreskrifter, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Sammanfattning av ärendet
Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella regler
för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst – Regler och tillämpningsföreskrifter
reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På grund av ändrade förutsättningar
föreslås dessa ersättas av nya riktlinjer. Ändringarna består bland annat av förtydliganden av
regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, förändringar i lagstiftning och vägledande
domar, samt en strävan att likställa regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet.
Bland justeringarna återfinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för
färdtjänstresor.
De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som är en följd
av Västtrafiks nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna riktlinjerna, medan
själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas i det separata ärendet ”Förslag
till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor”.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 68, att
1. upphäva beslutet om dokumentet ”Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun”
(dnr KS 2020/429) från och med 2021-05-31.
2. fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst med
ikraftträdande från och med 2021-06-01.
Beslutsunderlag
• Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
• Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet
• Lagen om färdtjänst (1997:736)
• Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 85.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 68.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färdtjänst – Regler och
tillämpningsföreskrifter, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

sida
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Dnr KS 2020/768

Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.
2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs därefter i
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för
kommunstyrelsens verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-11-04, gör att färdtjänstens
nuvarande prisstödsmodell avvecklas eftersom färdtjänstens avgiftssystem inte kommer att ha
någon koppling till kollektivtrafiken. Därför krävs en ny modell för egenavgifter.
Modellen föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr där 10 kilometers resa ingår, samt en
tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver
grundnivån.
Föreslagna förändringar föreslås gälla från 2021-06-01, för att därefter fastställas årligen i
samband med att kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 86.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 69.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.
2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs
därefter i samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för
kommunstyrelsens verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/175

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - redovisningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, § 46.
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 124.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 82.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21
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Dnr KS 2021/133

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Liberalerna i Mellerud (L)
Moderaterna i Mellerud (M)
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48
20
20
13
34
13
62
48
13

000
000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022.
Uträkning 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 125.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 83.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Liberalerna i Mellerud (L)
Moderaterna i Mellerud (M)
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

Justerandes sign

48
20
20
13
34
13
62

000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

48 000 kr
13 000 kr

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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Dnr KS 2021/182

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det
är utan risk för missgynnande att som varande eller blivande
kommunanställd i Mellerud vara aktiv sverigedemokrat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) har den 19 mars 2021 lämnat in en interpellation, ställd till
kommunstyrelsens ordförande:

Att öka det demokratiska deltagandet i samhället, att människor vill, kan och vågar engagera
sig politiskt är en mycket viktig fråga vi har att adressera. Då gäller det att väcka intresse,
skapa förutsättningar och sist men absolut inte minst, att folk vågar.
Är man Sverigedemokrat är det inte självklart, hur bisarrt det än kan låta. Särskilt inte om man
arbetar i offentlig verksamhet, eller är beroende av dessa. Otaliga gånger har vi, och
företrädare i andra kommuner fått höra uttalanden av typen:
"Nej, jag vågar inte, jag jobbar ju i den och den verksamheten, och du vet ju hur det är" eller,
kanske det allra vanligaste
" Jag vill, men vågar inte för jag har ingen fast tjänst, då får jag aldrig det heller"
Detta är, för att uttrycka sig milt, oacceptabelt. Att jag ens ska behöva ställa frågan är ett
underbetyg för Svensk demokrati. Att denna oro är en realitet runt om i Sverige vet vi,punkt.
Att det finns konkreta exempel vet vi också. Vi vill ju gärna hoppas och tro att dessa
odemokratiska fasoner håller på att gå ur tiden. Den sortens oro ska ingen behöva känna.
Då till frågan hur det står till med detta i Melleruds kommun, det vore skönt att kunna meddela
presumtiva kandidater att Melleruds kommun respekterar demokratin fullt ut och att det är helt
riskfritt att engagera sig politiskt i vilket parti man behagar utan att löpa risken att missgynnas i
sitt arbetsliv.
Så min fråga till KSO Morgan Andersson är följande:
Är det helt utan risk för missgynnande i arbetslivet att som varande eller blivande
kommunanställd i Mellerud vara aktiv sverigedemokrat?
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2021, § 23, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Kommunstyrelsens ordförandens interpellationssvar:

Ja, det är ”riskfritt” att som kommunanställd engagera sig politiskt. Det som anges i
interpellationen är utomordentligt allvarligt och oroande utifrån flera perspektiv, inte minst
demokratiperspektivet.
Jag anser att vi som förtroendevalda bör upplysa blivande förtroendevalda om att frågan om
möjligheten att ha förtroendeuppdrag jämte en anställning regleras i svensk lag. Jag menar
också att det finns anledning för oss att uppmärksamma kandidater på Melleruds kommuns
värdegrund. Även om den inte särskilt adresserar förtroendevalda med anställning i vår
verksamhet, så ger den en tydlig vägledning om hur vi förhåller oss till varandra och till
uppdraget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Bland annat anges under rubriken M änniskors lika värde följande: ”Vi bemöter människor
med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, bidrar till förnyelse och är
öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god arbetsmiljö.” Detta är vår
kommuns värdegrund som såväl medarbetare som förtroendevalda förväntas leva upp till.
Beslutsunderlag
• Ulf Rexefjords interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-24, § 23.
• Kommunstyrelsens ordförandens interpellationssvar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion

Inlämnad av

Inkom

Uppdrag till

Anette Levin
(L)

2017-08-15

Samhällsbyggnadschefen

Motion om att ingen enhetschef inom
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

Roland Björndahl
(M)

2017-12-20

Motion om plan för utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

Daniel Jensen
(KD)

2018-02-20

Motion om att utreda möjligheterna att
inrätta/bygga ett säkert och tryggt sätt att
ta sig över E45 och Rv 166

Jörgen Eriksson
(KIM)

2018-08-27

Samhällsbyggnadschefen

Motion om att hela Åsensbruk ska leva
S 2020/25

Michael Melby
(S)

2020-04-09

Kommunchefen

Motion om att Melleruds kommun upphör
med parkeringsbevakning snarast möjligt
KS 2020/288

Martin Andersson
(SD)

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att
öppet-tiderna ses över för ökad
tillgänglighet

KS 2017/464

HR-chefen

KS 2017/733

KS 2018/125

KS 2018/519

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 128.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 85.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadschefen

Samhällsbyggnadschefen
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen
ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
HR-chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
§ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag
Inlämnad av
Medborgarförslag om lekplats i Dals
Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten
Paula Jacobsson
dagtid

Inkom

Medborgarförslag om papperskorg vid
konstgräsplanen

Utreds av samhälls2018-05-24 byggnadsförvaltningen

KS 2017/327
KS 2018/355

Lennart Norén

Medborgarförslag om en vägsträckning för
gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och
Dan Pettersson
Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock

KS 2018/360

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk

KS 2018/569

Medborgarförslag om utökade öppettider
på Hunnebyns återvinningscentral
KS 2018/677
Medborgarförslag om att snygga till f.d.
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud

KS 2019/341

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

KS 2019/345

Medborgarförslag om motorcrossbana i
Mellerud

KS 2019/416
Justerandes sign

2017-06-08

2018-05-28

Status
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhällsValentina Berisha 2018-09-25 byggnadsförvaltningen
Carina BladEriksson
Mona Skoogh
Lars-Göran
Johansson
Jesper Lundquist

Utreds av samhälls2018-11-12 byggnadsförvaltningen
Utreds av samhälls2019-06-11 byggnadsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av samhälls2019-08-19 byggnadsförvaltningen
2019-06-20

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud

KS 2019/443

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Inlämnad av
Yvonne och
Steefan
Mårtensson

sida
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Inkom

Status
Utreds av samhälls2019-09-06 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus
Utreds av
på landet
Karl-Ivar Karlsson 2019-11-06 tillväxtenheten

KS 2019/547

Medborgarförslag om hundrastgård i
Åsensbruk

KS 2020/345

Anita Johansson

Utreds av samhälls2020-05-13 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Utreds av samhällsAnnika Ahlqvist
Rådaskolan
2020-06-15 byggnadsförvaltningen
och Bo Andersson

KS 2020/427

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Utreds av samhällsMaj-Britt och
Rådaskolan
2020-06-15 byggnadsförvaltningen
Gunnar Johansson

KS 2020/428

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan
Lena Nilsson

KS 2020/434

Medborgarförslag om fritidsbank

KS 2020/502

Medborgarförslag om väjningsplikt i
korsningen Kapellgatan/
Köpmantorget

Utreds av samhälls2020-06-16 byggnadsförvaltningen

Hannah Andersson 2020-08-04
Ing-Mari Hultgren 2020-10-06

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2020/614

Medborgarförslag om rondell i korsningen
Utreds av samhällsNorra Kungsgatan/
byggnadsförvaltningen
Ing-Mari Hultgren 2020-10-06
Bergsgatan

KS 2020/615

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstället på Dalslands-gatan/GCväg från Gerdsrud
KS 2020/641
Medborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsställen utanför Hemköp
Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsningen Storgatan/Odengatan
KS 2020/643
Medborgarförslag om seniorbiljett
KS 2020/678
Medborgarförslag om buss från Ängenäs
till Nordalsskolan
KS 2020/764
Medborgarförslag om skateboardramp i
Åsensbruk
KS 2020/777
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Tobias Coster

2020-10-15

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
Tobias Coster

2020-10-16

Claes Sandström

2020-10-29

Ludwig Jonsson

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Överlämnad till kultur2020-12-07 och utbildningsnämnden
Utreds av samhälls2020-12-09 byggnadsförvaltningen
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+
KS 2020/792
Medborgarförslag om belysning längs
gång- och cykelvägen mellan Odengatan
och Ängenäsgatan
KS 2021/11
Medborgarförslag om två hundrastplatser i
Åsensbruk
KS 2021/17
Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun
KS 2021/84
Medborgarförslag om belysnings-stolpe på
kullen vid grönområdet på Erlandserud
KS 2021/101
Medborgarförslag om förbättring av
socialnämndens kallelser och protokoll
KS 2021/135

Inlämnad av

Inkom

Vivianne
Alvarsdotter

2020-12-14

Sten-Göran Aaraas 2021-01-08

Marie Karlsson

Jerry Andersson
Eva och Ronnie
Åkerstedt
Kerstin Pousar
Lindberg

Status
Utreds av kommunstyrelseförvaltningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhälls2021-01-12 byggnadsförvaltningen

2021-02-09

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Utreds av samhälls2021-02-15 byggnadsförvaltningen
Överlämnad
2021-03-05 till socialnämnden

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 129.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 86.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 46

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag
Medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

KS 2018/170

Inkom
2018-03-09

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
2018-03-27

KS 2018/213

Medborgarförslag om skyltar på de mest
cykeltrafikerade vägarna för att påminna
bilister att de behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna

2018-05-15

Medborgarförslag om farthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud
KS 2018/495

2018-08-14

KS 2018/342

Medborgarförslag om utökad hundrastgård i
området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud

2019-02-14

KS 2019/67

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att avslå förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i Erikstadsrummet och
2019-11-13
Grinstadsrummet i kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade den
13 januari 2021 att anse
förslaget besvarat.

Medborgarförslag om belysning över stora
bron i Håverud

Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att anse förslaget
vara besvarat med hänvisning till
arbetet som har utförts på stora
bron i Håverud.

KS 2019/568
KS 2019/636
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Medborgarförslag
Inkom
Medborgarförslag om försäljning av mottaget
material vid återvinningsstationen Hunnebyn

KS 2020/6

2020-01-03

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn
2020-01-29

KS 2020/63

Medborgarförslag om utbyggnad av
glasskiosken på Köpmantorget

2020-04-01

KS 2020/232

Medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar Melleruds
kommun om tömning

2020-06-24

KS 2020/453

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
2020-08-28

KS 2020/540

Medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud

KS 2020/546

Medborgarförslag om att skyltar med
förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs
Viaduktgatan i Mellerud
KS 2021/144

2020-08-31

2021-03-09

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att anse förslaget
vara under utredning med
hänvisning till det pågående
arbetet med inrättande av en
kretsloppspark i Melleruds
kommun
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att bifalla
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att avslå förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att anse förslaget
vara tillgodosett med hänvisning
till att det som förslagsställaren
föreslår redan sker genom
renhållningsenhetens försorg
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april 2021 att avslå förslaget.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 130.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 87.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2021/196

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Desirée Kingsson-Edhborg (SD) befrias från samtliga förtroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen och god man lantmäteriförrättningar tätort).
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Desirée Kingsson-Edhborg (SD).
Sammanfattning av ärendet
Desirée Kingsson-Edhborg (SD) har den 25 mars 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
• Desirée Kingsson-Edhborgs avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Desirée Kingsson-Edhborg (SD) befrias från samtliga förtroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen och god man lantmäteriförrättningar tätort).
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Desirée Kingsson-Edhborg (SD).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Desirée Kingsson-Edhborg
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Valberedningens ordförande
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Dnr KS 2021/165

Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo-Erik Larsson (S) till ny ersättare i byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Christer Andersson (S) den 10 mars 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo-Erik Larsson (S) till ny ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Bo-Erik Larsson
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2021/155

Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sture Bäckström (KIM) till ny ledamot i
arvodesberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 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 kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sture Bäckström (KIM) till ny ledamot i
arvodesberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sture Bäckström
Sammankallande i arvodesberedningen
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§ 50

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2020. Dnr 2021/208.
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020. Dnr 2021/212.
• Länsstyrelsens beslut 2021-03-30 om att utse Emmy Ünal (V) till ny ersättare med
anledning av Kristina Kays avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/132.
• Länsstyrelsens beslut 2021-03-30 om att utse Kajsa Wallin (KIM) till ersättare med
anledning av Reidar Gustafssons avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/155.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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