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KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Datum Onsdagen den 26 januari 2022  

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 Erikstadsrummet (Storgatan 13, 
Mellerud, bredvid Medborgarkontoret) 

 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Helena Hultman (C) och Anette Levin (L) 
Val av ersättare för justerare – Martin Andersson (SD) och Michael Melby (S) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 28 januari 2022, klockan 09.00 

• Information om pandemin Covid-19 
 
Ärenden  
 

1.  Svar på motion om att motioner och medborgarförslag ska vara besvarade inom 
ett år  

2.  Svar på motion om pris för visat civilkurage 

3.  Tilläggsbudget för 2022  
4.  Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer för åren 2022-2026 

5.  Upphävande av Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun 
6.  Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun 

7.  Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024 

8.  Markpris för Östra Industriområdet 
9.  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens  

område 2022  
10.  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  

2022 

11.  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område 2022  
12.  Dalslands miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

2022 
13.  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 
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14.  Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 

15.  Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen 

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

18.  Nytillkomna motioner 
19.  Nytillkomna interpellationer 

20.  Nytillkomna medborgarförslag 

21.  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 2022-01-19 
 
Roland Björndahl  Ingrid Engqvist 
Fullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges sekreterare 
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