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Närvarolista 
 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) § 64-75   

Peter Ljungdahl (C) § 64-75   

Ulf Rexefjord (SD) § 64-75   

Ludwig Mossberg (M) § 64-75   

Marianne Sand Wallin (S) § 64-75   

Morgan E Andersson (C) § 64-75   

Roland Berglund (SD) § 64-75   

Jörgen Eriksson (KIM) § 64-75   

Thomas Hagman (S) Nej Olof Sand § 64-75 

Eva Pärsson (M) § 64-75   

Daniel Jensen (KD) § 64-69, 71-75   

Karin Nodin (C) Nej Karin Hilmér § 64-75 

Sandra Rexefjord (SD) § 64-75   

Christine Andersson (S) Nej Anwar Rasul § 64-75 

Michael Melby (S) § 64-75   

Pål Magnussen (V) § 64-75   

Roland Björndahl (M) § 64-75   

Christina Andersson (C) § 64-75   

Martin Andersson (SD) § 64-68, 70-75   

Anita Augustsson (KIM) § 64-75   

Florence Jonasson (S) § 64-75   

Henrik Sandberg (MP) Nej -----  

Anette Levin (L) § 64-75   

Helena Hultman  (C) Nej Anna Sanengen § 64-75 

Liselott Hassel (SD) § 64-75   

Lars Nilsson (S) § 64-68, 70-75   

Patrik Tellander (M) § 64-75   

Lisbeth Berglöv (KD) § 64-68, 70-75   

Eva Larsson (S) Nej -----  

Martin Eriksson (C) § 64-75   

Tony Andersson (SD) Nej -----  
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§ 64 Dnr KS 2015/608 

Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs  
i Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Byggnation av särskilt boende  
på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att 
färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på Ängenäs till en total kostnad av 157 Mnkr. 

I den totala kostnadsbilden ingick färdigprojektering, produktionskostnad för boendet, 
inventarier för socialtjänsten, infrastruktur, lekplats, VA-omläggning mm. 
Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten under 2018-2022 och varje 
investeringsprojekt har startats och slutredovisas var för sig. 
I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det särskilda 
boendet från förstudie till färdigställd byggnation. 
Den totala budgeten för förstudie, projektering och byggnation av det särskilda boendet på 
Ängenäs var 141 mnkr. Av detta har 127 mnkr förbrukats samt så har statliga stöd erhållit på 
ca 10,5 mnkr. 
Det har även gjorts omdisponeringar av medel i enlighet med beslut. 

Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S) och Daniel Jensen (KD) framför ett tack till 
ansvariga tjänstepersoner och företrädare för byggföretaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 67. 
• Slutredovisning av projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 152. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 110. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Byggnation av särskilt boende  
på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Projektingenjören 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 65 Dnr KS 2018/519 
 
Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett 
säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående 
arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med Trafikverket. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige  
beslutar att  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro 
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset – Wärdshuset, till och från centrum, 
för våra medborgares säkerhet.  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg 
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av 
Melleruds centrum. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, § 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma 
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog 
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med 
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgärder på 
riksväg 166 och E45. 
Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar 
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in till Trafikverket.  
Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.  

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med 
Trafikverket anser samhällbyggnadsförvaltningen att motionen bör avslås. 

Jörgen Eriksson (KIM) tackar för beredningen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 361. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 108. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 105. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående 
arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med Trafikverket. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Jörgen Eriksson (KIM) 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 66 Dnr KS 2022/21 
 
Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för 
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 
 
Reservation 
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S), Kent Bohlin (S), Anwar Rasul (S), Olof Sand (S), 
Florence Jonasson (S) och Lars Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag med följande motivering:  

Redan den 14 oktober 2019 Inlämnade vi Socialdemokrater en motion Mellerud den goda 
arbetsplatsen – Uppdatera kommunens personalförsörjningsplan. Motionen pekade på behovet 
av en personalförsörjningsplan som inte bara skulle säkra tillgången av chefer och specialister 
utan även undersköterskor, förskollärare och andra välfärdsarbetare. Vi pekade på behovet av 
systematiska utbildningsinsatser och arbetsvillkor för att behålla våra välfärdsarbetare. Det vill 
säga att bemanningsbehovet inte bara skall beräknas utifrån vårdtagarna, utan även beräknas 
för att ge personalen tid för återhämtning. Genom att föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt ska beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig 
arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa.  
Motionen behandlades i KF 25 mars 2020 och beviljades och KS fick i uppdrag att påbörja ett 
arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan som skulle ha redovisas under 2021. 
Kommunstyrelsen har ännu inte fullgjort sitt eget beslut. 
Vi Socialdemokrater såg det som särskilt angeläget att kompetensförsörjningen av personal 
inom vård och omsorg skulle bli verklighet. Vi skrev en ny motion om En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. 
 Motionen har behandlats i Socialnämnden – där vi Socialdemokrater reserverat oss mot 
socialnämndens beslut att anse motionen besvarad med orden ” Det är vår bestämda 
uppfattning att de riktlinjer som socialförvaltningens redovisar i sitt svar på intet sätt följer 
motionens intentioner och förslag”  
Tvärtom innehåller svaret från Socialförvaltningen främst en kravspecifikation på sämre 
arbetsvillkor för befintlig personal. Den konkreta och långsiktigt hållbara 
kompetensförsörjningen är fortfarande inte på plats. 
Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag att kommunstyrelsen bifaller 
motionen i sin helhet, samt att kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att säkerställa dess 
intentioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Mellby (S) och Marianne Sand Wallin (S) har den 11 januari 2022 lämnat in en motion 
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom  
vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).  
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Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram 
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för 
socialnämnden i december 2021. 

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter 
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella 
ställningstaganden:  
1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med 

yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till 
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser.  

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare 
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för 
fortbildning.  

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått 
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett 
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.  

Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 49, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 49. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 121. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 89. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för 
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen i sin helhet och säkerställa att socialnämnden genomför förslagen i 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Marianne Sand Wallins m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och åtta nej-röster för Marianne Sand Wallins 
m.fl. förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstnings-
lista. 
 
Beslutet skickas till 

Michael Mellby (S)  
Marianne Sand Wallin (S) 
Socialchefen 
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Omröstningslista § 66 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD)  X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S) Olof Sand  X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C) Karin Hilmér X   

Sandra Rexefjord (SD)  X   

Christine Andersson (S) Anwar Rasul  X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)   X  

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)  X   

Anita Augustsson (KIM)  X   

Florence Jonasson (S)   X  

Henrik Sandberg (MP) -----    

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) -----    

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD) -----    

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 20 8 - 
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§ 67 Dnr KS 2022/31 
 
Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid 
Ängenäs särskilda boende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och 
försvårar kompetensförsörjningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en motion om att införa sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön med förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet  
på Ängenäs särskilda boende. Intentionen är att öka välmående och friskhet både hos personal 
och brukare genom en kortare arbetsdag. 

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 50, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 50. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 120. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 90. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och 
försvårar kompetensförsörjningen.  

Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden 
för ytterligare utredning och framtagande av en kalkyl för samtliga tre år. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Omröstning begärs  
Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
Nej-röst till Pål Magnussens förslag förslag om återremiss. 
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Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och åtta nej-röster för Pål 
Magnussens förslag om återremiss beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Se omröstningslista. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på kommunstyrelsens förslaget och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till   

Pål Magnussen (V) 
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Omröstningslista § 67 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD)  X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S) Olof Sand  X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C) Karin Hilmér X   

Sandra Rexefjord (SD)  X   

Christine Andersson (S) Anwar Rasul  X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)   X  

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)  X   

Anita Augustsson (KIM)  X   

Florence Jonasson (S)   X  

Henrik Sandberg (MP) -----    

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) -----    

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD) -----    

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 20 8 - 
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§ 68 Dnr KS 2022/200 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser  
samt Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser.  

2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan 
och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som 
överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de 
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmanna-
gränserna. Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård tagits fram.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande 

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna 
året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland 
Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner.  

Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av 
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en 
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas 
framförda önskemål.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Fyrbodals kommunalförbunds styrelses beslut 2022-03-31, § 34. 
• Hälso- och sjukvårdsavtal 
• Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-05-25 15 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 141. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 91. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser.  

2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen (VGR) 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 69 Dnr KS 2022/189 

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD), Lars Nilsson (S) och Martin Andersson (SD) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för 2021 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat resultat. Trots ökade 
vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det beror till stor del på att underhålls- 
och reparationskostnader inte har kunnat genomförts utan fått senareläggas till följd av 
pandemin. 

Ett bra resultat har medfört att soliditeten under året ökat från 14,7 % till 16,9 %, vilket 
innebär att ägardirektivets krav på en långsiktig soliditetsnivå på 15 % uppnås.  
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2021 AB Melleruds Bostäder 
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, § 15.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 122. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 92. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 70 Dnr KS 2022/177 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2021. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med – 1 323 tkr, vilket är bättre än det 
budgeterade resultatet på – 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk 
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen 
med anledning av detta. 

Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att följa 
nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet vid årets 
slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets 
rekommendationer. 

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska 
likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den 1 januari 2022 att ingå i det nya 
Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp och 
Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från 1 januari 2022 att ingå i 
Samordningsförbundet Väst. 

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas 
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst. Medlen delas 
enligt samma %- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021. Detta 
innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller 81,7 % och Samordningsförbundet 
Väst 18,3 %. 

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter 
pågått som har berört Mellerud:  

• Hälsostöd Mellerud 
• ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor 
• Samordnade arbetsintegrerade sociala företag 
• Projekt våld i nära relationer 
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Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och 
revisionsunderlag för år 2021. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, § 5.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 123. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 93. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
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§ 71 Dnr KS 2022/88 

Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av 
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på 
ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).  

2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.  
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering 

med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig 
finansiering. 

4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett 
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet. Avfallet ska sorteras 
innan eller på ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Malin Svensson, Mellerud, har i en skrivelse den 14 februari 2022 framfört önskemål om att 
kommunen undersöker möjligheterna att ideell hjälporganisation får en särskild taxa för 
lämnade av avfal som dumpats utanför deras lokaler. Hon önskar även att få kommunens hjälp 
med att ta hand om dumpat material/gods utanför deras lokaler då personalen som arbetar 
inom en ideell förening inte ska behöva ta hand om detta då de i första hand ska ta hand om 
varor för sortering och försäljning.  
Malin Svensson tar Vänersborgs, Trollhättans och Säffles kommuner som exempel: I 
Vänersborg, Trollhättan och Säffle så har de en egen taxa för hjälporganisation, då det inte 
handlar om något eget syfte att vara vinstdrivande. I Vänersborg och Trollhättan betalar 
hjälporganisationer 50 kronor/lastbil och i Säffle får de lämna in avfall gratis.  
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om 
hushållens avfall. På Hunnebyns återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall  
(sex till tre kostnadsfria besök per år) samt elektronik och farligt avfall som inte får slängas i det 
gröna eller bruna kärlet. Företag/verksamheter och föreningar betalar enligt taxa. 

Offentlig renhållning är den som utför städning av de återvinningsstationer som finns i 
kommunens tätorter och som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. Städandet och 
bortforslande av avfall som dumpats vid återvinningsstationerna debiteras årligen till 
Förpackningsinsamlingen enligt avtal.  
Att renhållningen och offentlig renhållning ska subventionera ideella föreningar, behöver 
diskuteras och beslutas politiskt, då detta kan få ekonomiska konsekvenser för 
renhållningskollektivet och verksamheten. 
Principen för renhållningskollektivet är att de som ingår och betalar renhållningsavgift enligt 
beslutad taxa ska bära sina egna kostnader. Detta innebär att det inte finns utrymme att stå för 
kostnader som uppstår utanför kollektivet som t.ex. dumpningar eller subventioner av taxan för 
föreningar. 
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För kommunallagens likabehandlingsprincip med tre kostnadsfria besök så ska eventuellt förslag 
till beslut gälla samtliga föreningar i Melleruds kommun som betalar ett renhållnings 
abonnemang. 

För att inte föreningar eller privatpersoner ska drabbas ekonomiskt vid dumpningar, förslås det 
att detta kan lämnas gratis vid uppvisande av polisanmälan. För denna subvention av taxa, så 
behöver detta finansieras från skattekollektivet. 

Förslag är att efter 1 år göra en utvärdering med sammanställning av de kostnader som har 
uppkommit, där renhållningskollektivet tar den uppkomna kostnaden under första året, därefter 
får långsiktig finansiering utredas. 

Gällande bortforslande av dumpat avfall på annat än kommunal mark, är detta 
fastighetsägarens ansvar och kommer inte till att utföras av kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Malin Svensson. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 150. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, § 101. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av 
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på 
ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).  

2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.  

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering 
med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig 
finansiering. 

4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett 
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet. Avfallet ska sorteras 
innan eller på ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Malin Svensson 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning 
Ekonomichefen 
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§ 72 Dnr KS 2022/32 
 
Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om  
"julpeng" (extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstöd) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en interpellation, ställd till 
socialnämndens ordförande: 

Dagen före julafton sände P4 Väst ett reportage om "Julpeng" i regionen, delar av detta 
sändes också som ett nyhetsinslag i riksradion. 
Av reportaget framgick att Mellerud upphört att ge "Julpeng", ett extra stöd till barnfamiljer 
med försörjningsstöd för att barnen skulle kunna fira jul. Grannkommunerna Vänersborg ger 
drygt 1200 kronor per barn och Bengtsfors 500 kronor per barn. Allt för att barn i familjer 
som inte har råd att fira jul ska kunna få känna av julstämningen med julklappar och julmat. 
I inslaget intervjuades Tanja Mattsson som gav uttryck för en syn på "skälig levnadsnivå" 
som knappast är värdig socialchefen i Mellerud. Eftersom försörjningsstödet ska vara tillfälligt 
hålls det på en minimal nivå "dessutom finns det ett flertal välgörenhetsinrättningar som går 
in i vårt ställe". 
Därför frågar jag;Delar du som socialnämndens ordförande synsättet att barnfamiljer som 
uppbär försörjningsstöd i Mellerud ska förlita sig till välgörenhet för att barnen ska kunna  
fira jul? 
Är detta synsätt förankrat i socialnämnden? 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2022, § 15, att interpellationen fick ställas  
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande. 
Socialnämndens ordförande svarar på interpellationen enligt följande: 

Vi börjar först att se på vårt ansvar utifrån socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1§ är kommunen 
ansvarig som sista instans. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Tillgodosedda på annat sätt betyder att 
kommunen inte är näst sista instans utan sista.  Enligt socialtjänstlagen ska inte kommunen 
förringa eller bortse från de insatser som görs av det civila samhället och dess olika 
organisationer, föreningar, företag med flera. Finns det fortfarande behov som inte är 
tillgodosedda efter att dessa bistått så ska kommunen träda in. 

Melleruds kommun har inte gett generella påslag i samband med december månads 
utbetalningar för barnfamiljer med försörjningsstöd de senaste 10-15 åren. Hänsyn till extra 
stora utgifter vissa månader är inräknat i bidragsnormen men fördelat på årets alla månader. 
Anser någon barnfamilj som uppbär försörjningsstöd att det är för lågt någon månad på grund 
av olika omständigheter kan man åberopa särskilda skäl.  Nämnden gör då individuella 
prövningar och kan således ge extra stöd vid enskilda tidpunkter men inte generellt för en viss 
månad utan prövning. 
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Förvaltningsrätten avslog nyligen (220203) ett överklagande av sökta extra pengar i samband 
med december månad.  Kommunens riktlinjer höll och var väl motiverade utifrån riksnorm. 
Förvaltningsrättens bedömning var: 

Även om riksnormen inom det ekonomiska biståndet ligger på en förhållandevis låg nivå, ska 
det täcka hushållens baskonsumtion. Därtill kommer att den enskilde själv måste planera sin 
ekonomi. Förvaltningsrätten anser därför att utgångspunkten måste vara att julmat ligger inom 
ramen för det livsmedel som bistånd beviljas till inom normen. När det gäller julklappar är det 
en utgift som återkommer varje år och även i den delen får klagande anses ha en skyldighet att 
planera för sin ekonomi. Det har inte framkommit sådana särskilda skäl att det finns anledning 
att beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå. Socialnämnden har således haft 
fog för sina beslut , varför överklagandet ska avslås. 
Mitt synsätt är att med ovanstående som bakgrund kan barnfamiljer som uppbär 
försörjningsstöd förlita sig på civilsamhället och om det inte räcker, kommunens stöd efter 
prövning. Detta för att fira alla högtider oavsett religiös inriktning. 
Detta synsätt är förankrat i socialnämnden genom de fastställda riktlinjer som ställts under 
proposition återkommande i nämnden efter revideringar. 
 
Beslutsunderlag 

• Pål Magnussens interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-25, § 15. 
• Socialnämndens ordförandes svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen  
som besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Pål Magnussen (V) 
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§ 73 Dnr KS 2022/267  
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Evert Magnusson (S) befrias från samtliga förtroendeuppdrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Evert Magnusson (S) har den 11 maj 2022 avsagt sig samtliga uppdrag: 

• Ordförande Kommunens revisorer  
• Revisor AB Melleruds Bostäder  
• Revisor Dal Västra Värmlands Järnväg  
• Revisor Dalslands miljö- och energiförbund  
• Ledamot Föreningsarkivet i Mellerud (FAM)  
• Revisor Förvaltade donationsfonder  
• God man lantmför skogs-/jordbruk Jord- och skogsbruk  
• God man lantmför tätort Tätort  
 
Beslutsunderlag 

• Evert Magnussons avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Evert Magnusson (S) 
befrias från samtliga förtroendeuppdrag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Valberedningens ordförande/vice ordförande 
AB Melleruds Bostäder 
DVVJ 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Föreningsarkivet i Mellerud 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Lantmäteriet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 74    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 
Medborgarförslag om skyltar vid 
hundrastgården i Mellerud med texten 
Rökning förbjuden och Att här plockar 
man upp efter sin hund. 

Dnr KS 2022/237 

Carina Bengtsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 75    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Länsstyrelsens beslut 2022-05-05 om att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ledamot och Filip 
Falander (MP) till ny ersättare med anledning av Tony Johanssons (MP) avsägelse. 
Dnr KS 2022/190. 

• Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2021. Dnr 2022/224. 
• Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022. Dnr 2022/225. 
• Melleruds Bostäder AB – prognos 1/2022. Dnr 2022/252. 
• Arvoden för röstmottagare 2022. Dnr 2022/256. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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