
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2021-04-07 1(57)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 7 april 2021, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 – 16.10, 
i Skållerudsrummet och via Microsoft Teams* 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl* (C) 
Daniel Jensen*  (KD § 57-91 
Mohamed Mahmoud* (MP) 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) § 55-89 
Jörgen Eriksson* (KIM) § 66-91 
Michael Melby, 2:e vice ordf.* (S) 
Marianne Sand-Wallin* (S) 
Thomas Hagman* (S) 
Ulf Rexefjord*  (SD) 
Liselott Hassel * (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Mauri Simson* (L) för Jörgen Eriksson (KIM)  § 55-65 

Ludwig Mossberg* (M) för Daniel Jensen (KD)  § 55-56 
Ludwig Mossberg* (M) för Eva Pärsson (M)  § 90-91 

 
Övriga närvarande 
Ersättare Martin Andersson* (SD) 

Tony Andersson* (SD) 
Ludwig Mossberg* (M)  § 57-89 

  
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Jeanette Sjölund, HR-chef § 55-56 
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder  § 57 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 57-60 
Freddie Carlson, bygglovhandläggare § 61 
Maria Wagerland, tillväxtchef § 61-63 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 62 
Lars Johansson, verksamhetsutvecklare AME § 64 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 65 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 66, 68-69 
Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service § 66 
Tony Johansson, samhällsvägledare § 68-69 
Dalia Al-Mansour, utredare § 68-69 
Anders Broberg, enhetschef VA   § 70 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 70-81 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning § 71-73 
Patrik Storm, enhetschef Gata/park   § 74-78 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 79 

Utses att justera  
Justerare Liselott Hassel (SD) 
Ersättare Peter Ljungdahl (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 9 april 2021, klockan 12.30 
 
Justerade paragrafer  § 55 - 91 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Liselott Hassel 
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 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-07 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-04-09   

 
Datum då anslaget tas ned 2021-05-03 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
 

§ 55  Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning  4 
§ 56  Aktuella arbetsmiljöfrågor 6 
§ 57  Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2020  7 
§ 58  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2020  8 
§ 59  Svar på revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun  9 
§ 60  Ledamotsinitiativ angående uppdrag inför budget 2022 om kartläggning/redovisning 

av samtliga medel till verksamhet som inte är lagstadgad och samtliga medel till 
verksamhet som är utöver lagstadgat minimikrav 

11 

§ 61  Antagande av Översiktsplan för Mellerud nu – 2030  14 
§ 62  Information om remissen - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 

(SOU 2020:78)  
16 

§ 63  Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud 18 
§ 64  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens 

åtgärder 
19 

§ 65  Fiber- och mobiltäckning i Melleruds kommun 20 
§ 66  Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun  21 
§ 67  Aktuella frågor 23 
§ 68  Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 24 
§ 69  Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor 26 
§ 70  VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  27 
§ 71  Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  28 
§ 72  Svar på medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid återvinnings-

stationen Hunnebyn 
29 

§ 73  Svar på medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar  
Melleruds kommun om tömning 

30 

§ 74  Rapporter 31 
§ 75  Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av covid-19 32 
§ 76  Taxa för uteservering 2021 (tillfällig ändring med anledning av covid-19) 34 
§ 77  Svar på medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på Köpmantorget  35 
§ 78  Svar på medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud  36 
§ 79  Svar på medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud 37 
§ 80  Svar på medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade vägarna för att 

påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de oskyddade cyklisterna  
38 

§ 81  Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat 39 
§ 82  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - redovisningar  40 
§ 83  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar  41 
§ 84  Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  43 
§ 85  Redovisning av obesvarade motioner 44 
§ 86  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 46 
§ 87  Redovisning av besvarade medborgarförslag 50 
§ 88  Redovisning av delegationsbeslut 52 
§ 89  Anmälan 53 
§ 90  Ledamotsinitiativ om överflyttning av investeringsmedel 54 
§ 91  Information om Samverkan i Dalsland 4D 57 
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§ 55 Dnr KS 2020/803 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 personal- 
och 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. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personal- 
och 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. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv och revisionsrapport. 
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 76. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar 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 personal- 
och 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. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 56 
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Arbetsmiljöverkets kommande inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunal 
verksamhet med den årliga uppföljningen som fokus. Först kommer de att träffa 
kommunledningen för att få kunskap om hur den är organiserade och hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är upplagt med mål, rutiner och uppföljning. Därefter inspekterar de tre 
olika arbetsställen för att bedöma hur arbetet fungerar i praktiken. Avslutningsvis 
återkopplar de till kommunledningen för att redovisa de iakttagelser som har gjort. 

• Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda – del 2. 

• Arbetsmiljöhandbok har tagits fram och implementeras i förvaltningar. 

• Olika arbetsmiljöutbildningar under 2021. 

• Tidplan för arbetsmiljömålen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 57 Dnr KS 2021/150 
 
Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 58 Dnr KS 2021/154 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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.  
 
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 sotnings-
verksamheten. 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-04-07 9
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2021/39 
       
Svar på revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i 
Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och 
beakta revisionens synpunkter. 

Kommunstyrelsens förslag till 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. 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-04-07 10
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 122. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och 
beakta revisionens synpunkter. 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 60 Dnr KS 2020/349 

Ledamotsinitiativ angående uppdrag inför budget 2022 om 
kartläggning/redovisning av samtliga medel till verksamhet som 
inte är lagstadgad och samtliga medel till verksamhet som är utöver 
lagstadgat minimikrav 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Rexefjord (SD) framför i ett initiativärende att det från politikens sida finns behov av att få 
ytterligare insikt i var och hur det finns möjlighet att göra tydliga politiska budgetprioriteringar 
och det lär knappast vara någon tvistefråga.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2020, § 109, att, inför budget 2022, ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken: 
1. Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell 

ställning. 
2. Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så 

politiken kan ta finansiell ställning. 

Nedan följer en redovisning av vilka verksamheter, med belopp, som bedrivs som inte är enligt 
lagkrav. När det gäller verksamheter som bedrivs utöver minimikrav redovisas inga belopp då 
det medför en omfattande arbetsinsats att definiera för varje verksamhet vad som är lagens 
miniminivå.  
Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunernas styrs också av ett antal andra 
lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera. 

Lagstyrd verksamhet 
Nedan följer en redovisning av de verksamheter som är reglerade genom lagstiftning. Det finns 
många fler lagar som styr varje verksamhet och i nedanstående uppställning redovisas bara ett 
urval. 

Verksamhet Större lagar: 

Ekonomi Kommunallag, lag om bokföring och kommunal 
redovisning, lagen om offentlig upphandling med flera 

Personal Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, lagen om 
anställningsskydd, lag om sjuklön med flera 

EDS* Dataskyddsförordningen, tryckfrihetsförordningen 
arkivlag, offentlighet- och sekretslagen mm 

Extraordinära händelser och civilt 
försvar 

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

Färdtjänst Lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst 
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Verksamhet Större lagar: 

Plan- och bygg Plan- och bygglagen 

Kansli Kommunallag, arkivlag, förvaltningslag, 
tryckfrihetsförordning med flera 

*EDS (lagstyrd verksamhet som berör EDS) som övriga stödfunktioner påverkar övriga 
verksamheters förutsättningar att kunna leva upp till flera av lagkraven som finns. Bl. annat 
krävs en fullgod infrastruktur runt spårbarhet, tillförlitlighet mm. Infrastrukturen består inte 
enbart av nätverk utan består av flera andra lösningar så som t ex sammankoppling mellan 
flera olika system. 
 
Lagstyrd verksamhet som bedrivs utöver minimikrav: 
E-tjänster 

Digitalutveckling 

Medborgarförslag 

Hemsidan 

Strategisk kompetensförsörjning 

Samverkan nätverk 

DMEK strategiskt arbete 

Politisk organisation 
 

Verksamhet som inte är reglerad i kommunallag eller speciallagstigning som 
delvis finansieras av statsbidrag: 
Verksamhet Belopp tkr 

Folkhälsoarbetet 340 
 

 
Verksamhet som inte är reglerad i kommunallag eller i speciallagstiftning men 
bedrivs enligt polit iskt fattade beslut: 
Flertalet av nedanstående verksamhet är reglerad genom avtal och överenskommelser med 
andra parter.  

Verksamhet Belopp tkr 

Bidrag till stiftelser mm  

Dalslands- och Snäcke kanal, DVVJ 1 100 

Bidrag till Dalslands museum mm 920 

Bidrag till Vänersamarbete, 
Fiskeområde, Leader 

300 

  

Vägbidrag 300 
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Verksamhet Belopp tkr 

Näringslivsfunktion 900 
  

Parkverksamhet inklusive 
lekplatser 

2 400 

  

Turistverksamhet  

Turistbyrå 300 

Dalslands Center 1 900 

  

Fritidsverksamhet  

Bidrag till föreningar, bygdegårdar, 
medlemsbidrag, LOK mm  

2 400 

Bidrag till studieförbund 300 

Bygdepeng 300 

Idrotts- och friidrottsanläggningar  2 200 

Rådahallen 800 

  

Offentlig renhållning 700 

  

Marknadsföring 100 

  

Medborgarkontor 500 
 

Beslutsunderlag 

• Skriftligt ledamotsinitiativ från Ulf Rexefjord (SD) 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 109. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 123. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 61 Dnr KS 2017/303 

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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.  
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 

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

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 62 Dnr KS 2021/76 
 
Information om remissen - Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna informationen.  
2. ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remissen Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd (SOU 2020:78). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet gällande 
utredningen om översyn av strandskyddet.  

Syftet med uppdraget till utredningen, har varit att föreslå de författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden.  

Utredningen föreslår bland annat: 

• En ökad differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och 
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.  

• Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet 
syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för 
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

• Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna 
strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.  

• Att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort. Gäller insjöar med en 
vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller 
smalare. Förslaget innebär även att det finns en möjlighet för Länsstyrelsen att införa skydd 
vid små sjöar och vattendrag som har särskild betydelse för något av strandskyddens syften. 
Strandskydd ska inte heller gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som har 
tillkommit efter 1975.  

• Att termen områden för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen (LIS) ändras till 
landsbygdsområden. Samt att det förtydligas vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett 
område ska kunna anses vara landsbygdsområden. Utredningen föreslår vidare att 
kommunerna ska kunna ansöka om att strandskyddet i landsbygdsområden upphävs, samt 
att strandskyddet ska kunna återinföras i landsbygdsområden om förutsättningarna för att 
upphäva strandskyddet inte längre föreligger.  

• Att Länsstyrelsen bör få i uppdrag att klarlägga och fastställa var strandskyddet gäller och 
ska gälla i respektive län. En heltäckande digitalisering bedöms bidra till att göra 
strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert både för den enskilde och 
allmänheten.  

• Det ska bli enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att 
kunna ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strandskydd.  
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Förslaget ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022.  

Förslaget är också att äldre bestämmelser gäller för ärenden och mål som påbörjats före 
ikraftträdandet. 

Sista dag för remissvar är den 3 maj 2021. 

Ansvarig handläggare informerar om kommande förslag till remissvar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna informationen.  

2. ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remissen Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78). 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-04-07 18
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2021/104 
 
Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering av 
kriterier, tidplan och marknadsföring av anbudsförfarandet. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen.  
Arealen på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till ca 9 500 kvm. 
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan  
på två av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den  
nya planen. 
Området är värderat av en opartisk värderingsfirma. 
Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de fyra områdena som visas på bifogad 
kartbilaga.   
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Karta. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 69. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering av 
kriterier, tidplan och marknadsföring av anbudsförfarandet. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxtchefen 
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§ 64  Dnr KS 2020/207 
 
Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av 
arbetsmarknadsenhetens åtgärder 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens  
åtgärder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 65 Dnr KS 2021/151 
 
Fiber- och mobiltäckning i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2021, § 49, att ge enhetschefen för Digital  
service i uppdrag att ta fram en lägesbild vilka fastigheter/hushåll som har möjlighet till  
fiberuppkoppling. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021. 

Enhetschefen för Digital service lämnar en rapport om fiber- och mobiltäckning i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 66 Dnr KS 2014/619 
 
Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 tillgänglighets- 
och 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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 67  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

 Fyrbodal utbildningsordförande konferens angående Naturbruk 9 april 2021 
 Politisk tvärgrupp Mellerud/Bengtsfors socialtjänst 9 april 2021 

 Dialogmöte strandskydd – Sven Swedberg 9 april 2021 
 Medlemssamråd Samordningsförbundet/n 12 april 2021 

 Politiskt samråd Naturbruk 12 april 2021 

 Ägarsamråd Dalslands Turist AB 13 april 2021 
 Dalslands Miljö- och energiförbund direktionsmöte 15 april 2021 

 Polsam 15 april 2021 
 Styrelsemöte stiftelsen Dalslands Kanal 15 april 2021 

 Årsmöte Svinesundskommittén 16 april 2021 

 Föreningsstämma SmåKom 21 april 2021 
 Bolagsstämma Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 23 april 2021 

 Presidiemöte samt bolagsstämma AB Melleruds Bostäder 28 april 2021 
 Marianne Sand-Wallin (S) efterfrågar hur kommunen utreder frågan om textning av 

kommunfullmäktiges filmer och tillgång till gamla filmer från kommunfullmäktige 
sammanträden.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 68 Dnr KS 2020/767 
 
Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 

Kommunstyrelsens förslag till 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”.  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
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Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färdtjänst – Regler och 
tillämpningsföreskrifter, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum 
2021-05-31. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet  
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§ 69 Dnr KS 2020/768 
 
Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 70 Dnr KS 2021/177 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 71 Dnr KS 2021/175  
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 72 Dnr KS 2020/6 
 
Svar på medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid 
återvinningsstationen Hunnebyn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning 
till det pågående arbetet med inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Richard Olausson, Håverud, har den 2 januari 2020 lämnat in ett medborgar-förslag om att 
Melleruds kommun låter Hunnebyns avfallsanläggning/soptipp sortera ut, ta tillvara på samt 
sälja tjänligt material i en kommunalt ägd Secondhand-butik, förslagsvis belägen vid Hunnebyn. 

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om 
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt 
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.  

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet av en 
ny kretsloppspark som ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi. 

Kunden ska uppmanas att skänka det till ett återbruk istället för att slänga användbara saker. 
På sikt när sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns, där målet är 
att minska avfallet i Melleruds kommun. 

Hur återbruket och försäljningen ska ske ingår i den utredning som pågår nu under 2021. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 93. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning 
till det pågående arbetet med inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Richard Olausson, Håverud 
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§ 73 Dnr KS 2020/453 
 
Svar på medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar 
meddelar Melleruds kommun om tömning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till  
att det som förslagsställaren föreslår redan sker genom renhållningsenhetens försorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Conny Klingborg, Mellerud, har den 23 juni 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun ansvarar för att ansvarigt företag meddelas när återvinningscontainrarna är 
fulla och i behov av tömning. 
Melleruds kommun offentliga renhållning ansvarar för att de återvinningsstationer som finns 
städas nästan dagligen, samt under helg. I samband med denna städning (vardag) meddelas 
det till verksamhetsledaren för offentlig renhållning om där finns fulla container och som då 
anmäler detta till FTI. Medborgarna är välkomna till att ringa Melleruds kommun och 
renhållningsenheten för offentlig renhållning som är behjälplig med att anmäla till FTI de 
container som är i behov av tömning, detta utförs idag av offentlig renhållning. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 94. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till  
att det som förslagsställaren föreslår redan sker genom renhållningsenhetens försorg. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Conny Klingborg, Mellerud 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-04-07 31
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 74    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

 Bolagsstämma Dalslands Turist AB 11 mars 2021 
 BRÅ styrgruppsmöte 12 mars 2021 

 Dialogmöte angående strandskydd – Erik Evestam 15 mars 2021 
 Politiskt Samråd Naturbruk 16 mars 2021 

 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ägarsamråd 23 mars 2021 

 Ägarsamråd Dalslands Kanal AB 25 mars 2021 
 Ägarsamråd Dalslands Turist AB 29 mars 2021 

• Jörgen Eriksson (KIM) lämnar en rapport från extra möte med anledning av utredning  
om Miljö- och energiförbundets verksamhet och inriktning 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 75 Dnr KS 2021/136 
 
Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av covid-19  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 

till och med 30 september 2021, med anledning av covid-19. 
2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 

Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 
vinterväghållningen. 

3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters 
rekommendationer samt i övrigt följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun ser fortsatt mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill 
göra det kommunen kan för att underlätta för de lokala företagen och stötta det lokala 
näringslivet på de sätt som är möjligt. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att motverka spridningen av covid-19 
i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med 
handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas 
från 31 mars till och med 30 september 2021. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas 
även efter 30 september till och med 31 mars 2021. En bedömning görs i varje enskilt fall. 

Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning 
utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på 
sådan försäljning. Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje 
verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för 
livsmedelshantering. 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 81. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 
till och med 30 september 2021, med anledning av covid-19. 

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 
vinterväghållningen. 
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3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters 
rekommendationer samt i övrigt följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 76 Dnr KS 2021/136 
 
Taxa för uteservering 2021 (tillfällig ändring med anledning av  
covid-19) 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 77 Dnr KS 2020/232 
 
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på 
Köpmantorget  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det idag finns 
två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. Melleruds genomför för närvarande en 
översyn av torgmiljön.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Marina Udén, Mellerud, har den 30 mars 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun bygger ut glasskiosken på Köpmantorget till en glass- och kaffebar och att 
omflyttningar av torghandeln görs till sommaren 2020.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Marina Udén, Mellerud anser att bygga ut glasskiosken på 
Köpmantorget till en glass- och kaffebar är svårt att anta medborgarförslaget eftersom det idag 
finns två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. Om en privat aktör vill bygga en 
glass- och kaffebar blir det en annan fråga för kommunen. Men samhällsbyggnadsförvaltningen 
kan inte bygga ut glasskiosken till en glass- och kaffebarför för att själva driva den eller anta att 
en privat aktör vill hyra verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 95. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det idag finns 
två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. Melleruds genomför för närvarande en 
översyn av torgmiljön.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Marina Udén, Mellerud 
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§ 78 Dnr KS 2018/495 
 
Svar på medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i 
Mellerud  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med begäran om att anlägga farthinder  
på P D Lundgrensgatan med hänvisning till att kommunen prioriterar trafiksäkerhetsarbete där 
oskyddade trafikanter korsar större gator. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Claesson, Mellerud, har den 13 augusti 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun sätter upp farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud för att sänka 
hastigheten för de fordon som trafikerar gatan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte att anlägga ytterligare farthinder på 
P D Lundgrensgatan. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser 
där många oskyddade trafikanter korsar större gator. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 96. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med begäran om att anlägga farthinder  
på P D Lundgrensgatan med hänvisning till att kommunen prioriterar trafiksäkerhetsarbete där 
oskyddade trafikanter korsar större gator. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
Inger Claesson, Mellerud 
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§ 79 Dnr KS 2019/636 
 
Svar på medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara besvarat med hänvisning 
till arbetet som har utförts på stora bron i Håverud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Johnny Persson, Håverud, har den 13 december 2019 lämnat in ett medborgar-förslag om att 
Melleruds kommun sätter upp belysning över stora bron i Håverud. 

Med hänvisning till Gatubelysningspolicy i Melleruds kommun ser gata- och parkenheten  
över belysningen 2 gånger per år i Melleruds kommun och fel som medför elsäkerhets- eller 
trafiksäkerhetsrisk eller där risk för person- eller egendomsskada föreligger prioriteras. 

Belysning över stora bron i Håverud ansågs vara en risk och åtgärder gjordes under 2020 och 
avslutades i januari 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 97. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara besvarat med hänvisning 
till arbetet som har utförts på stora bron i Håverud. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
Johnny Persson, Håverud 
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§ 80 Dnr KS 2018/342 
 
Svar på medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade 
vägarna för att påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de 
oskyddade cyklisterna  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att skylten som 
förslagsställaren har skickat in inte är tillåten på kommunala vägar samt att samhällsbyggnads-
förvaltningen anser att behovet för en liknande skylt inte finns.   

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Andersson, Mellerud, har den 14 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun monterar upp skyltar liknande Norrköpings på de mest cykeltrafikerade 
vägarna för att påminna bilister om att de behöver samsas och visa mer hänsyn för de 
oskyddade cyklisterna.  
Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av 
fordon, samma regler gäller för alla i trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att 
Melleruds kommun är i behov av en liknande skylt på de kommunala vägarna. Skylten som 
förslagsställaren skickar in är inte tillåten på statliga- och kommunala vägar. Melleruds kommun 
skyltar enligt trafikförordningen 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Bild 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 98. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att skylten som 
förslagsställaren har skickat in inte är tillåten på kommunala vägar samt att samhällsbyggnads-
förvaltningen anser att behovet för en liknande skylt inte finns.   
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
Jesper Andersson, Mellerud 
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 § 81 Dnr KS 2021/161 

Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 82 Dnr KS 2020/175 
 
Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - redovisningar  
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 83 Dnr KS 2021/133 
 
Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021: 
• Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 
• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  
• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2021: 
• Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 
• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  
• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
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• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 84 Dnr KS 2021/174 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020  

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

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 85 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-central samt att 
öppet-tiderna ses över för ökad 
tillgänglighet  
KS 2017/464 

Anette Levin 
(L) 2017-08-15 

Samhälls-
byggnads- 
chefen 

Motion om att ingen enhetschef inom 
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler 
än 25 medarbetare 
KS 2017/733 

Roland Björndahl 
(M) 2017-12-20 

HR-chefen 

Motion om plan för utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 
KS 2018/125 

Daniel Jensen 
(KD)  2018-02-20 

Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att utreda möjligheterna att 
inrätta/ 
bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig 
över E45 och Rv 166 
KS 2018/519 

Jörgen Eriksson 
(KIM) 2018-08-27 

Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att hela Åsensbruk ska leva  
S 2020/25 

Michael Melby 
(S)  2020-04-09 Kommun- 

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

Martin Andersson 
(SD)  2020-04-23 

Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 128. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen  
ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 86 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Inkom Status 
Medborgarförslag om lekplats i Dals 
Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten 
dagtid  
KS 2017/327  

Paula Jacobsson  2017-06-08 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna för att påminna 
bilister att de behöver visa mer hänsyn för 
de oskyddade cyklisterna  
KS 2018/342  

Jesper Andersson  2018-05-15 

Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om papperskorg vid 
konstgräsplanen 
KS 2018/355  

Lennart Norén  2018-05-24 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om en vägsträckning för 
gångtrafik mellan Violvägen och 
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock  
KS 2018/360  

Dan Pettersson  2018-05-28 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

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

Inger Claesson  2018-08-14 
Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om hastighets-
begränsning i Åsensbruk  
KS 2018/569  

Valentina Berisha  2018-09-25 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om utökade öppettider 
på Hunnebyns återvinningscentral  
KS 2018/677 

Carina Blad-
Eriksson  2018-11-12 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 
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Medborgarförslag Inlämnad av Inkom Status 
Medborgarförslag om att snygga till f.d. 
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud  
KS 2019/341 

Mona Skoogh  2019-06-11 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå  
KS 2019/345 

Lars-Göran 
Johansson  2019-06-20 Utreds av samhälls- 

byggnadsförvaltningen 
Medborgarförslag om motorcrossbana i 
Mellerud  
KS 2019/416 

Jesper Lundquist  2019-08-19 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om åtgärder på 
Råggatan i Mellerud  
KS 2019/443 

Yvonne och 
Steefan 
Mårtensson  

2019-09-06 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus 
på landet  
KS 2019/547  

Karl-Ivar Karlsson  2019-11-06 
 

Medborgarförslag om belysning över stora 
bron i Håverud  
KS 2019/636 

Johnny Persson  2019-12-16 
Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om försäljning av 
mottaget material vid åter-
vinningsstationen Hunnebyn 
 KS 2020/6  

Richard Olausson  2020-01-03 

Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om utbyggnad av 
glasskiosken på Köpmantorget 
 KS 2020/232 

Marina Udén  2020-04-01 
Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om hundrastgård i 
Åsensbruk  
KS 2020/345 

Anita Johansson  2020-05-13 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid 
Rådaskolan  
KS 2020/427  

Annika Ahlqvist 
och Bo Andersson  2020-06-15 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid 
Rådaskolan  
KS 2020/428  

Maj-Britt och 
Gunnar Johansson  2020-06-15 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid 
Rådaskolan 
 KS 2020/434 

Lena Nilsson  2020-06-16 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om att vid fulla 
återvinningscontainrar meddelar Melleruds 
kommun om tömning 
KS 2020/453  

Conny Klingborg  2020-06-24 

Behandlas i KS 7/4 

Medborgarförslag om fritidsbank 
KS 2020/502  Hannah Andersson  2020-08-04 Utreds av kommun-

styrelseförvaltningen 
Medborgarförslag om väjningsplikt i 
korsningen Kapellgatan/ 
Köpmantorget  
KS 2020/614 

Ing-Mari Hultgren  2020-10-06 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-04-07 48
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Medborgarförslag Inlämnad av Inkom Status 
Medborgarförslag om rondell i korsningen 
Norra Kungsgatan/ 
Bergsgatan  
KS 2020/615 

Ing-Mari Hultgren  2020-10-06 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om trafik-
säkerhetshöjande åtgärder vid 
övergångsstället på Dalslands-gatan/GC-
väg från Gerdsrud  
KS 2020/641 

Tobias Coster  2020-10-15 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid 
övergångsställen utanför Hemköp 
Kvarnkullen samt vid rondellen i 
korsningen Storgatan/Odengatan  
KS 2020/643 

Tobias Coster  2020-10-16 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om seniorbiljett 
KS 2020/678  Claes Sandström  2020-10-29 Utreds av kommun-

styrelseförvaltningen 
Medborgarförslag om buss från Ängenäs 
till Nordalsskolan  
KS 2020/764 

 2020-12-07 
Överlämnad till kultur- 
och utbildnings- 
nämnden 

Medborgarförslag om skateboardramp i 
Åsensbruk 
KS 2020/777 

Ludwig Jonsson  2020-12-09 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om gratis bussresor 
inom Melleruds kommun för pensionärer 
65+  
KS 2020/792 

Vivianne 
Alvarsdotter  2020-12-14 

Utreds av kommun-
styrelseförvaltningen 

Medborgarförslag om belysning längs 
gång- och cykelvägen mellan Odengatan 
och Ängenäsgatan  
KS 2021/11 

Sten-Göran Aaraas  2021-01-08 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om två hundrastplatser i 
Åsensbruk 
KS 2021/17  

Marie Karlsson  2021-01-12 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om att förbättra 
vildmarksrastplatserna i Melleruds 
kommun  
KS 2021/84 

Jerry Andersson  2021-02-09 

Utreds av kommun-
styrelseförvaltningen 

Medborgarförslag om belysnings-stolpe på 
kullen vid grönområdet på Erlandserud  
KS 2021/101 

Eva och Ronnie 
Åkerstedt  2021-02-15 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvaltningen 

Medborgarförslag om förbättring av 
socialnämndens kallelser och protokoll  
KS 2021/135 

Kerstin Pousar 
Lindberg  2021-03-05 

Överlämnad 
till socialnämnden 
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Medborgarförslag Inlämnad av Inkom Status 
Medborgarförslag om att skyltar med 
förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs 
Viaduktgatan i Mellerud  
KS 2021/144 

Christian Karlsson  2021-03-09 

Behandlas i KS 7/4 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 129. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 87 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Inkom Beslut 
Medborgarförslag om utökning av befintlig 
hundrastgård i Mellerud  
KS 2018/170 

2018-03-09 
Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att anse 
förslaget under genomförande. 

Medborgarförslag om en större hundrastgård 
i Mellerud  
KS 2018/213 

2018-03-27 
Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att anse 
förslaget under genomförande. 

Medborgarförslag om utökad hundrastgård i 
området mellan Viaduktgatan - Storgatan - 
Järnvägsgatan i Mellerud  
KS 2019/67 

2019-02-14 

Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att anse 
förslaget under genomförande. 

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk 
utrustning m.m. i Erikstadsrummet och 
Grinstadsrummet i kommunhuset  
KS 2019/568 

2019-11-13 

Kommunstyrelsen beslutade den  
13 januari 2021 att anse förslaget 
besvarat. 

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp 
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn  
KS 2020/63 

2020-01-29 
Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att bifalla 
förslaget.  

Medborgarförslag om en större hundrastgård 
i Mellerud  
KS 2020/540 

2020-08-28 
Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att anse 
förslaget under genomförande. 

Medborgarförslag om att bygga ut 
hundrastgården i Mellerud  
KS 2020/546 

2020-08-31 
Kommunstyrelsen beslutade den  
4 november 2020 att anse 
förslaget under genomförande. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 130. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 88    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A1 Allmänna ärenden  
1.2 Allmän handling § 1-3/2021 
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden § 1/2021 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 2/2021 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 2/2021 

SFS 1997:736)  
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 89  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, § 25, att avslå strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för trädäck 
vid vattnet på fastigheten Edstorp 1:9. Dnr 2021.17. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, § 26, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Ransberg 1:127.  
Dnr 2021.15. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, § 27, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Forsebol 4:5. Dnr 2021.24. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, § 28, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Håkonebyn 1:17.  
Dnr 2021.29. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, § 26, att bevilja strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Östra Järn 1:86. Dnr 2021.31. 

• Finansiell rapport per 2021-02-28. Dnr KS 2021/90. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 90 Dnr KS 2020/207 
 
Ledamotsinitiativ om överflyttning av investeringsmedel 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att se över den totala tänkta summan för investeringar under 
2021 och återkomma med en realistisk plan för genomförande. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 
Vi Socialdemokrater har noterat en viss oenighet, när det gäller hur försiktiga ansvariga politiker 
bör vara med medel i samband med den årliga driftsbudgeten och de behov som finns. När det 
gäller kommunens investeringsbudget vill vi Socialdemokrater att Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige reflekterar över försiktighetsprincipen även här. Flera olika beslut om 
investeringar har inte hunnits med de senaste åren och vi noterar att tjänstepersoner lyft fram 
att vi inom politiken bör se över investeringstakten och våra ambitioner. 
Hittills har principen för överflyttning av investeringsmedel i Melleruds kommun varit att icke i 
anspråkstagna medel för projekt som fått starttillstånd automatiskt flyttas över till 
nästkommande år. Detta har lett till stora överföringar. Som exempel beslutade 
Kommunfullmäktige i juni 2020, om en investeringsnivå för 2021 på totalt 22 395 tkr. Samtidigt 
föreslås nu en överflyttning av medel från 2020 på 38 806 tkr, varav 15 413 tkr gäller Ängenäs. 
Men även utan detta är överflyttningen från 2020 större en den beslutade investeringsvolymen 
för 2021. 
Givetvis kan det finns många skäl till att projekt som fått starttillstånd inte kommer igång enligt 
plan, eller inte hinner färdigställas, men vi anser att varje överföring ska prövas. För varje 
summa som man önskar överförd bör följande redovisas: 
• Orsak till förseningen, oavsett om det gäller start eller genomförande 
• Tidplan för slutförande av projektet 
• Ekonomisk kalkyl. Behövs hela det återstående beloppet, om inte hur mycket? 
• Konsekvenser om projektet inte genomförs/slutförs 
Utifrån denna redovisning kan sedan kommunstyrelsen besluta om vilka projekt som får med 
sig icke använda medel, helt eller delvis. 
Vi föreslår därför Kommunstyrelsen besluta: 
• Att ge kommunchefen i uppdrag att reflektera över vad som kan vara en rimlig 

investeringsnivå, i förhållande till de resurser för genomförande som finns att tillgå. 
• Att ge kommunchefen i uppdrag att se över den totala tänkta summan för investeringar 

under 2021 och återkomma med en realistisk plan för genomförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Initiativärende från Michael Melby (S) 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ge kommunchefen i uppdrag att reflektera över vad som kan vara en rimlig investeringsnivå, 

i förhållande till de resurser för genomförande som finns att tillgå.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att se över den totala tänkta summan för investeringar under 
2021 och återkomma med en realistisk plan för genomförande.  
 

Beslutsgång 1 

Ordföranden beslutar att fråga på Michael Melbys förslagspunkt 1 och godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Melbys förslag. 
Nej-röst för avslag på Melbys förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden beslutar att fråga på Michael Melbys förslagspunkt 2 och godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Melbys förslag. 
Nej-röst för avslag på Melbys förslag. 

 
Omröstningsresultat 1 

Med fem ja-röster och sex nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Melbys förslags- 
punkt 1. 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)    X  
Daniel Jensen  (KD    X  
Mohamed Mahmoud (MP)    X  
Eva Pärsson (M) Ludwig   X  
Jörgen Eriksson (KIM)    X  
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Ulf Rexefjord (SD)   X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C)    X  
Summa  5 6 - 
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Omröstningsresultat 2 

Med åtta ja-röster och tre som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla Melbys förslags-
punkt 2. 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD     X 
Mohamed Mahmoud (MP)   X   
Eva Pärsson (M)     X 
Jörgen Eriksson (KIM)     X 
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Ulf Rexefjord (SD)   X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  8 - 3 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen  
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§ 91 Dnr KS 2021/211   
 
Information om Samverkan i Dalsland 4D 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalsland har en lång tradition av samverkan mellan kommunerna, i olika former och 
omfattning.  
Kommunchefen lämnar en redovisning från möten och diskussioner om hur kommunerna i 
Dalsland ska kunna utöka samverkan för att möta de utmaningar som finns i nutid och som 
kommer i framtiden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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