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§ 45

Ceremoni med anledning av undertecknandet av Sister Cities-avtal
mellan Scandia, Minnesota, USA och Melleruds kommun
Sammanträdet inleds med att företrädare för City of Scandia, Minnesota, USA och för Melleruds
kommun håller tal och läser upp Sister-cityavtalet.
Enligt detta gemensamma avtal strävar Scandia och Mellerud efter att skapa gemensamma
program som främjar vänskap och internationell goodwill, såsom – men inte begränsat till:
• Utveckling av ungdoms vänskap via samhällets grundskolor.
• Utveckling av affärsrelationer och ekonomiskt samarbete.
• Hjälp med släktforskning och kontakt med släktingar.
• Främjande av kulturarvs- och konstprogram i varje systersamhälle, inklusive möjliga utbyten
inom konstutställningar, musik, dans och andra kulturella aktiviteter.
• Utveckling av relationer och utbyte av idéer mellan museer och andra kulturorganisationer i
varje samhälle.
• Lokala utbytesmöjligheter för ungdoms-, affärs-, konst- och boenderesor.
Ceremonin avslutas med att ordföranden i City of Scandia, Minnesota, USA och kommunfullmäktiges ordföranden tillsammans via den digitala sändningen undertecknar
Sister-cityavtalet. Detta avtal träder i kraft från och med dagen för undertecknandet den 20 april 2022.
I samband med ceremonin uppträder kören Bettes Drängar och kör från Scandia.
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Dnr KS 2022/146

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2021 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 2021 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2021.
Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksamheten -476 tkr
och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. Årets
negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter, vilket bland annat
beror på att kunder inte velat släppa in personal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare
år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen
resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed.
I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten.
Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med
de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. Däremot görs bedömningen att
verksamhetens mål, utifrån årsredovisningens återrapportering, delvis är förenligt med de av
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021
med begäran om ansvarsfrihet.
• Revisionsberättelse.
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
• Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-02-24, § 5.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, § 13.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 103.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 63.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Christina Andersson (S): 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 2021 års verksamhet.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF)
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Dnr KS 2022/131

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2021.
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 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 86.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 67.

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 2021.
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
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Dnr KS 2022/132

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2021.
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 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

VA-verksamhetens årsrapport 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 87.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 68.

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 2021.
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
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Dnr KS 2022/130

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun – årsrapport 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2021.
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 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 88.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 69.

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 2021.
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
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Dnr KS 2022/66

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors,
Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande
dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.
Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Samverkan Dalslandskommunerna emellan är bra, och viktigt. Sverigedemokraterna i Mellerud
ställer sig helt och fullt bakom den tanken. Vi tänker dock inte kasta oss in i ett helt okritiskt
ställningstagande till samverkan på alla villkor. Vi ska samverka när vi kan, där vi kan. Men alltid
med vår egen kommuns bästa för ögonen.
Vi förutsätter att detta sker del för del där vi kan värdera varje tänkbart samarbetsområde och
projekt för sig och därefter ta ställning. Det finns frågetecken, men också möjligheter.
För övrigt tror vi att det helt säkert varit lättare att ha en djupare insikt i detta och kanske
kunnat känna fastare mark under fötterna om det inte endast varit en Centerpartist och en
Socialdemokrat som representerat kommunen i den process med möten etc som ägt rum och
lett fram till denna avsiktsförklaring.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka
kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och
leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.
Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker
under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.
Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i
4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad
samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av
Slutrapport Dalslandssamverkan, 2018-05-25 använts.
I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision,
syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.
Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och
tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för,
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund
och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.
Med ovanstående som grund har Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D arbetats
fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att
belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.
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Genom att anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D åtar sig parterna att aktivt
driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna
syften och mål.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25
Förslag Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 79.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 77.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande
dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Projektsamordnaren
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr KS 2022/114

Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat
och våld mot förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet
2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt hos Sveriges
Kommuner och regioner om hot och hat mot förtroendevalda. Ett förslag till riktlinjer togs fram
inom projektet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna.
Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun.
Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 84.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 66.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat
och våld mot förtroendevalda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Säkerhetschefen
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Dnr KS 2021/133

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021.
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 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-21, § 42.
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 2022-04-05, § 115.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 79.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-20

sida
14

Dnr KS 2022/155

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022.
Uträkning 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 116.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 80.

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 2022:
•
•
•
•
•
•

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

Justerandes sign

48
20
20
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13

000
000
000
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000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
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• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)

62 000 kr
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
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§ 54

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
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om en hållbar
kompetensförsörjning
inom vård och omsorg
om äldre

Justerandes sign

Dnr

Inlämnad

Motionär

KS 2017/733

2017-12-20

Roland
Björndahl (M)

KS 2018/125

2018-02-20

Daniel Jensen
(KD)

KS 2018/519

2018-08-27

Jörgen Eriksson
(KIM)

KS 2020/250

2020-04-09

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2020/288

KS 2022/21

2022-01-11

Michael Melby
(S)
Marianne Sand
Wallin (S)

Utdragsbestyrkande

Status
Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
KSAU 2022-04-05

Utreds av
socialförvaltningen
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Motion
Motion om treårigt
prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende

Dnr
KS 2022/31

Inlämnad

Motionär

2022-01-13

Pål Magnussen
(V)

Status
Utreds av
socialförvaltningen

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 92.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 83.
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.

Justerandes sign
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§ 55

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 lekplats i
Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

Medborgarförslag om papperskorg
vid konstgräsplanen

Justerandes sign

Dnr

Inkom

KS 2017/327

2017-06-08

KS 2018/355

2018-05-24

Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2021, §
245, att tacka för
medborgarförslaget som
inspirerat genomförandet av
investeringsprojektet
Lekplats Dals Rostock och
som nu är genomfört och
slutredovisat.
Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2021, §
244, att medborgarförslaget
avslås med hänvisning till
den befintliga papperskorgen
152 meter bort.

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-20

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

Dnr

Medborgarförslag om utegym i
Sunnanå

Medborgarförslag om att skyltar
med förkörsrätt sätts upp vid
refugerna längs Viaduktgatan i
Mellerud

Medborgarförslag om kommunalt
bidrag till cykel till medborgare
som önskar cykla i stället för att
ta bilen

KS 2019/345

Inkom
2019-06-20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021, §
273, att avslå
medborgarförslaget med
hänvisning till att kommunen
anser att behovet är
tillgodosett genom det
befintliga utegymmet i
Mellerud samt att det i
närheten av Sunnanå finns
ett flertal vandringsleder för
motionsutövande.

KS 2021/144

2021-03-09

Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021, §
274, att anse
medborgarförslaget besvarat
med hänvisning till att frågan
om skyltning lämnats vidare till
Trafikverket då Viaduktgatan är
en statlig väg.

KS 2021/594

2021-10-27

Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021,
§ 269, att avslå
medborgarförslag med
hänvisning till att förslaget
ansågs ligga utanför den
kommunala kompetensen.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 93.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 84.
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.

Justerandes sign

sida
19
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Kommunfullmäktige

sida
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§ 56

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
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-fjälls
barnstuga i Dals Rostock
Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

Dnr

Inlämnad

Inlämnad
av

Status

KS 2018/360

2018-05-28

Dan
Pettersson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2019/416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i
Mellerud

KS 2019/443

2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/502

2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2020/614

2020-10-06

Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-12-09

Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

Justerandes sign

KS 2020/777

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Inlämnad

Inlämnad
av

Status

KS 2021/11

2021-01-08

Sten-Göran
Aaraas

KSAU 2022-04-05

KS 2021/17

2021-01-12

Marie
Karlsson

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

KS 2021/101

2021-02-15

Eva och
Ronnie
Åkerstedt

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om att
plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid
Österrådaplan

KS 2021/395

2021-06-21

Linda
Sjötun
Flood

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS 2021/434

2021-07-30

Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS 2021/481

2021-08-30

Mirjam
Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

2021-10-19

Fredrik
Norgren

Medborgarförslag
Medborgarförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan
Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

Medborgarförslag om att lägga
en halvmeter med grus eller
kolstybb bredvid gång- och
cykelbanan runt golfbanan

KS 2021/572

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om gatljus
på gång- och cykelvägen
mellan Oxgatan och Travgatan
i Mellerud

KS 2021/613

2021-11-09

Inga-Britt
och JanOlof
Larsson

Medborgarförslag om
belysning i hundrastgården i
Mellerud

KS 2021/618

2021-11-10

Maria
Johnsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på
närliggande udden

KS 2021/619

2021-11-11

Frank
Iversen
Olausson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om en
anonym undersökning/studie
om hur service och bemötande
upplevs av vårdtagare och
anhöriga/kontaktpersoner/
gode män inom de olika
omsorgerna

Dnr

KS 2021/694

Inlämnad

Inlämnad
av

2021-12-29

Anders
Ljungqvist

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och
runt Köpmantorget anpassas
till gångtrafikanter

KS 2022/17

2022-01-04

Gunnar
Andersson

Medborgarförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS 2022/80

2022-02-09

Monica
Algotsson

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

KS 2022/104

2022-02-24

Carina BladEriksson

Medborgarförslag om att
använda kommunens drönare
för att lokalisera och förstöra
måsbon inom tätbebyggt
område

KS 2022/118

2022-03-03

Gunnar
Andersson

Medborgarförslag om att den 8
mars görs till allmän flaggdag

KS 2022/126

2022-03-07

Marie
Dahlin

Status
Utreds av socialförvaltningen/
Besvaras av
socialnämnden

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KSAU 2022-04-05

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 94.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 85.
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.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2022-04-20

sida
23

Dnr KS 2022/145

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
ordförandens rätt att klippa och klistra i lagligt inlämnade
reservationer
Kommunfullmäktiges beslut beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 17 mars 2022 lämnat in en interpellation, ställd till socialnämndens
ordförande:

På Socialnämndens möte den 18 januari 2022, lämnade Socialdemokraterna ett
ledamotsinitiativ med ett förslag till text där vi menade att Socialnämnden borde anta ett
gemensamt uttalande med anledning av ärendet ”Julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds
kommun”. Omständigheterna i ärendet är redan kända och kommer att ha debatterats i
kommunfullmäktige när denna interpellation behandlas.
Vår anledning att lämna interpellation avser den S-reservation som lämnades in i laglig
ordning i samband med att en majoritet avslog vårt förslag till uttalande av Socialnämnden.
När protokollet justerats hade Socialnämndens ordförande klippt och klistrat i vår lämnade
reservation, dessutom döpt om reservationen under rubriken protokollsanteckning.
Den Socialdemokratiska gruppen begärde rättning av protokollet på SN 2022-02-15, vilket
Daniel Jensen nekade, varför vi prövade frågan under kommunstyrelsens uppsiktsplikt
2022-03-09.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gäller inte för att kunna överpröva enskilda ordförandes
handlingar, även om det kan anses vara egenmäktigt och klart bryta mot den obestridliga
reservationsrätten enligt svensk kommunallag. Kommunstyrelsen beslöt att; ”genom sin
uppsiktsplikt klart uttala att den obestridliga reservationsrätten gäller för nämnder och styrelser
inom Melleruds kommun”.
Med anledning av det ovan beskrivna vill vi fråga dig Daniel Jensen; ”Anser du att som
ordförande i Socialnämnden i Melleruds kommun kunna ta dig rätten att klippa och klistra
i lagligt inlämnade reservationer, trots att det är olagligt enligt Kommunallagen och att
Melleruds kommunstyrelse har beslutat att lagen ska följas inom nämnder och styrelser?
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2022, § 44, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande.
Socialnämndens ordförande svarar på interpellationen enligt följande:

Det är helt korrekt att man har rätt att reservera sig mot ett beslut och det gjorde
Socialdemokraterna, det går tydligt att läsa i socialnämndens protokoll 18 januari 2022.
Självfallet ska kommunallagen följas!
Om det finns osäkerheter kring huruvida en fråga behandlats korrekt eller ej, så finns alltid
rätten att överklaga. Det har Socialdemokraterna inte gjort. Man kan undrar varför?
I stället försöker man i efterhand misskreditera Melleruds Nya Majoritet och mej som
ordförande genom påståenden om att ”nämndens ordförande bryter mot kommunallagen”.
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Det är tråkigt för Melleruds kommuns invånare att den socialdemokratiska oppositionen är
så defensiv. Hade man överklagat beslutet hade ju förvaltningsrätten kunnat pröva ärendet.
Jag vill å Melleruds Nya Majoritet tacka Socialdemokraterna för att än en gång gett oss
möjligheten att svara på en interpellation och berätta för kommuninvånarna hur det står
till i Mellerud.
Verksamheterna utvecklas, nya projekt är på gång, ekonomin är god och snart öppnas
familjecentralen.
Beslutsunderlag
• Michael Melby interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-23, § 44.
• Socialnämndens ordförandes svar.
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
Michael Melby (S)

Justerandes sign
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KS 2022/186

Ändring av personliga ersättare för socialdemokraterna i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. utse Florence Jonasson (S) till personlig ersättare för Christine Andersson (S).
2. utse Olof Sand (S) till personlig ersättare till Eva Larsson (S).
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i
socialnämnden valdes Christine Andersson (S) som ny ledamot. På den uppkomna vakansen
efter Christine Andersson (S) valdes Florence Jonasson (S) som ny ersättare.
Socialdemokraterna har föreslagit valberedningen en ändring av ordningen på de personliga
ersättarna.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från socialdemokraterna
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. utse Florence Jonasson (S) till personlig ersättare för Christine Andersson (S).
2. utse Olof Sand (S) till personlig ersättare till Eva Larsson (S).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Florence Jonasson (S)
Olof Sand (S)
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Dnr KS 2022/190

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Tony Johansson (MP) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Tony Johansson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) har den 6 april 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Tony Johanssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Tony Johansson (MP) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Tony Johansson (MP).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Johansson (MP)
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten (löner)
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Dnr KS 2022/199

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i arvodesberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Sölvie Linder (S) befrias från sitt uppdrag
som ledamot i arvodesberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Sölvie Linder (S) har den 8 april 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i arvodesberedningen.
Beslutsunderlag
• Sölvie Linders avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Sölvie Linder (S) befrias
från sitt uppdrag som ledamot i arvodesberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sölvie Linder (S)
Sammankallande arvodesberedningen
Personalenheten (löner)
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Dnr KS 2022/199

Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Sand (S) till ny ledamot i arvodesberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sölvie Linder (S) den 8 april 2022 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 Olof Sand (S) till ny ledamot i arvodesberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Olof Sand (S)
Sammankallande arvodesberedningen
Personalenheten (löner)
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§ 62

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om ett klot som
synkar med gatunamnen i rondellen in
till Ängenäs.

Inlämnad av

Besvaras av

Evalotta Olsson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Tobias Fors,
Åsensbrik

Kommunstyrelsen

Zivojka Barac,
Åsensbruk

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2022/154
Medborgarförslag om farthinder vid
övergångsstället ner till Sundserudssjön.

Dnr KS 2022/172
Medborgarförslag om lekplats i
Åsensbruk

Dnr KS 2022/195
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

sida
29

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-20

§ 63

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.
• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Dnr 2022/146.

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2021. Dnr 2022/177.
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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