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Dnr KS 2021/277

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)
i Melleruds kommun.
2. i övrigt anse motionen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att
• uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla
verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år)
minst i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och
ungas hälsa.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 356.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 232.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S) och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)
i Melleruds kommun.
2. i övrigt anse motionen som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Michael Melby
Marianne Sand Wallin
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2021/483

Svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd
granskning av upphandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört
en uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med
uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av
den granskning som tidigare genomförts.
Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 31 augusti 2021
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den
30 november2021 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledning av granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 237, att anta ekonomienhetens förslag till
åtgärder till redovisade synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd
granskning av upphandling.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv
Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 334.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 237.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2021/562

Svar på revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per
2021-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens delårsbokslut.
Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de
prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för
verksamheten.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv
Rapporten Granskning av delårsrapport 2021-08-31 med revisorernas utlåtande.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 359.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 238.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2021/286

Melleruds Bostäder AB – delårsbokslut 2021 med prognos 2/2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budget. För helåret
beräknas ett resultat på 7,5 mkr, vilket är 3,8 mkr bättre än budget.
Det är en förbättring med cirka 4 mkr mot prognos 1. Den främsta orsaken till avvikelsen är att
underhållsprojekt inte har genomförts i den omfattnings som planerats till följd av Covid-19.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Delårsbokslut och prognos 2/2021 från Melleruds Bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-09-22, § 54-55.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 343.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 233.

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder
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Dnr KS 2021/539

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari augusti 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2021-08-31.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 2021 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -1,2 mkr för helåret 2021.
Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på 89%. För att möta de nationella
rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet budgeterat
med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet. Avvikelsen mot
budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -19 samt
oförutsedda vakanser i en av insatserna.
Under perioden har följande insatser och aktiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÅKA i
Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare
arbetsintegrerade sociala företag, projekt Våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2021-08-31.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser
jan-aug 2021.
• Samordningsförbundets protokoll 2021-09-28, § 37.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 333.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 236.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2021-08-31.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
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Dnr KS 2021/259

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från
och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet
godkänner den.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, § 96, att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställde sig vid ett extrainsatt styrelsemöte den 7
oktober 2021 enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. För att
Melleruds kommun ska kunna ingå i Samordningsförbundet Väst från och med den 1 januari
2022 behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för
förbundet senast den 30 november 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 96.
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022
Inbjudan till medlemsdialog-/samråd.
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun.
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 372.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 260.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från
och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet
godkänner den.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Dnr KS 2021/552

Visit Dalsland AB - revidering av styrdokument ( bolagsordning,
ägardirektiv, konsortialavtal och finanspolicy)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.
2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.
3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag.
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud, Vänersborg och Åmål. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland
som destination.
Dalsland Turist AB bytte den 1 januari 2021 namn till Visit Dalsland AB.
Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB har den 5 oktober 2021 översänt förslag på nya
styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige senaste den
31 december 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missiv
Protokoll från styrelsemöte 2021-09-21
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv
Förslag till konsortialavtal
Förslag till finanspolicy
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 373.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 261.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.
2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.
3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag.
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag.
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Dnr KS 2019/46

Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i
kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109.
2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla
från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Nya riktlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan
om Melleruds kommuns revisionsreglemente.
Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för
Melleruds kommun.
Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett förtydligande av revisionens roll och en
anpassning till den nya kommunallagen samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun.
Förslag till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 335.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 235.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i
kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109.
2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla
från och med den 1 januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
KFS
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Dnr KS 2021/563

Krisledningsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära
händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under
avsnittet planering.
3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.
Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun
(KF 8 december 2019, § 175) ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för
krisledningsnämnden. Under höjd beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av
kommunstyrelsen.
Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av sin
planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom säkerhetssamordnarnätverket i
Dalsland.
Beslutsunderlag
• Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017,
§ 78.
• Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, kommunfullmäktiges beslut
8 december 2019, § 175.
• Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds kommun,
kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017, § 78. (https://mellerud.se/media/435712/plan-forextraordinara-handelser_kf-2017-06-21_78_webb.pdf)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 354.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 231.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära
händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under
avsnittet planering.
3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 139

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

sida
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Dnr KS 2021/534

Arbetsmiljömål 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun:

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS
2019/44.026 upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska
kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds
kommun.
Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt
det är möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående
dialog med medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Arbetsmiljöpolicy
Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 350.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 258.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Sand Wallin (S) och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun:

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS
2019/44.026 upphör att gälla.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommunchefen
T.f. HR-chef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 140

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

sida
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 342.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 252.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 141

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

sida
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter 2022 för byggnadsnämndens verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag taxor och avgifter 2022.
Byggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 183-184.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 357.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 242.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 142

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

sida
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att
gälla från och med 2022-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag taxor och avgifter 2022.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 93.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 361.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 240.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur och utbildningsnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-01 föreligger.
Prisbasbeloppet för år 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med 1,47 % jämfört
med 2021 (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för
vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader).
För 2022 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor. Det nationella
förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per
månad.
Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma
procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,47 %.
Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från
serviceenheten.
Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088)
för 2022 beslutades i nämnden 2021-09-21 § 117.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag taxor och avgifter 2022.
Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 117.
Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 144.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 358.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 243.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 144

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

sida
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Dnr KS 2021/552

Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
år 2021.
2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från
och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2021-10-07, § 24, att
rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att fatta beslut om en förlängning
av förbundets nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022
och framåt.
Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 24.
Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorier
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 374.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 255.
•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
år 2021.
2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från
och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17
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Dnr KS 2021/592

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Youseff El-Ghoul (MP) befrias från samtliga förtroendeuppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Youseff El-Ghoul (MP) har den 25 oktober 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag
(ledamot i arvodesberedningen, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i krisledningsnämnden. ersättare i socialnämnden och ersättare i
valberedningen).
Beslutsunderlag
• Youseff El-Ghouls avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Youseff El-Ghoul (MP)
befrias från samtliga förtroendeuppdrag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Socialnämnden
Arvodesberedningen
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-17

Kommunfullmäktige

§ 146

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Besvaras av

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

Fredrik Norgren,
Mellerud

Kommunstyrelsen

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

Elin Andersson Borssén,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/572

Dnr KS 2021/594

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
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