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KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Datum Onsdagen den 22 september 2021  

Tid Klockan 18.00 

Plats Skållerudsrummet i kommunkontoret (för presidiet) och via Microsoft Teams 
(för ledamöter/tjänstgörande ersättare)  

Övriga som vill följa mötet hänvisas till webbsändning (live via länk på 
www.mellerud.se) eller till webbsändning i Grindstadsrummet (Storgatan 13, 
Mellerud, bredvid Medborgarkontoret) 

 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Morgan E Andersson (C) och Eva Pärsson (M) 
Val av ersättare för justerare Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 23 september 2021, klockan 13.00 
 
Ärenden  
 

1.  Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet  

2.  Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga  
och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer  

3.  Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt 
Vänersborg/Mellerud  

4.  Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  

5.  Förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - godkännande  
av ändring avseende likvidation och upplösning 

6.  Plan- och bygglovtaxa 2021, revidering  

7.  Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2022  
8.  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022  

9.  Byggnadsnämndens reglemente, revidering  

10.  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, revidering 
11.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

12.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare  
i kommunstyrelsen 

13.  Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag 
14.  Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden 
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15.  Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 

16.  Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen 

17.  Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden 
18.  Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 

19.  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 
20.  Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 

21.  Kompletteringsval av ny ledamot i Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 

22.  Kompletteringsval av ny ersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
23.  Nytillkomna medborgarförslag 

24.  Anmälan om inkomna ärenden 

Föredragningslista samt fullständiga handlingar i de olika ärendena finns tillgängliga på  

 Kommunkontoret – Storgatan 13 i Mellerud 
 Kommunens hemsida – www.mellerud.se  
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Kom gärna och lyssna! 
 
Mellerud 2021-09-15 
 
 
Roland Björndahl  Ingrid Engqvist 
Fullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges sekreterare 
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