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Beslutande  
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Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare    
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Utses att justera  
Justerare Christina Andersson (C) och Thomas Hagman (S) 
Ersättare Karin Nodin (C) och Lars Nilsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 17 december 2020, klockan 13.00 

 
Justerade paragrafer  § 146 - 165 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .................................................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl  

 Justerande .................................................................................................................................................................. 
 Christina Andersson                        Thomas Hagman 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-16 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-17  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-01-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Peter Ljungdahl * (C) Ja   

Ulf Rexefjord * (SD) Ja   

Ludwig Mossberg * (M) Ja   

Marianne Sand Wallin * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Morgan E Andersson * (C) Ja   

Roland Berglund (SD) Nej Lillis Grödem * Ja 

Jörgen Eriksson * (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja § 146-153, 155-165   

Eva Pärsson * (M) Ja   

Daniel Jensen * (KD) Ja   

Karin Nodin * (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Nej Sandra Rexefjord * Ja 

Christine Andersson * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Michael Melby * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Pål Magnussen * (V) Ja   

Roland Björndahl * (M) Ja   

Christina Andersson  (C) Ja   

Martin Andersson * (SD) Ja   

Anita Augustsson * (KIM) Ja   

Florence Jonasson * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Tony Johansson * (MP) Ja   

Anette Levin * (L) Ja   

Helena Hultman * (C) Ja   

Liselott Hassel * (SD) Ja   

Lars Nilsson * (S) Ja § 146-153, 155-165   

Patrik Tellander * (M) Ja   

Lisbeth Berglöv * (KD) Ja   

Eva Larsson  (S) Nej Olof Sand * Ja § 146-153, 155-165 

Martin Eriksson * (C) Ja   

Tony Andersson * (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

§ 146  Översiktsplan för Mellerud nu – 2030, antagande 4 

§ 147  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30 med revisionsrapport 6 

§ 148  Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med 
revisionsrapport 

7 

§ 149  Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 8 
§ 150  Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023 10 

§ 151  Tilläggsbudget 2021 13 

§ 152  Nämndmål för Melleruds kommun 2021 20 
§ 153  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt  

miljöbalken 2021 
23 

§ 154  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021  24 

§ 155  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021 

25 

§ 156  Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering av fastighetsförvärv 26 

§ 157  Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  27 
§ 158  Utvärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det nya reglementet  

för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
28 

§ 159  Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvode) för förtroendevalda i Melleruds 
kommun, genomlysning inför mandatperioden 2023-2026 

30 

§ 160  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service  
till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

31 

§ 161  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av 
budgetarbetet inför 2022 

32 

§ 162  Nytillkomna interpellationer  34 

§ 163  Nytillkomna medborgarförslag 35 
§ 164  Anmälan om inkomna ärenden 36 

§ 165  Avslutningsord 37 
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§ 146 Dnr KS 2017/303  
 
Översiktsplan för Mellerud nu – 2030, antagande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende med följande ändringsuppdrag: 

1. att Ängenäsgatan ska inte 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. 

 
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.  

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 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 375.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 296. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Anette Levin (L): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende med följande  
ändringsuppdrag: 

4. att Ängenäsgatan ska inte vara gräns för tätortens utveckling. 
5. att inte göra en fördjupad översiktsplan (FöP) för Vänerkusten. 

6. att det förtydligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande av 
missförstånd. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 147 Dnr KS 2020/637 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30 med 
revisionsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01—2020-06-30. 

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en avvikelse mot 
budget. Budgetavvikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom 
verksamheten Kurser och Konferenser, som har avvecklats. 

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +112 lägre än budget. 

Beslutsunderlag 
• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30 
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, § 71.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 352.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 284. 
 
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 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 148 Dnr KS 2020/636 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund 
med revisionsrapport  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01-- 
2020-08-31. 
Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än 
budget. Den stora budgetavvikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-19  
som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen 
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. 

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, § 25.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 353.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 285. 
 
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 
Dalslands Miljö- och energiförbund 
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§ 149 Dnr KS 2020/716 

Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HÖK 20. Avtalet är på fyra år och gäller från  
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett  
belopp per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första  
november är nivån 520 kr per person (2,1 %), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas 
ytterligare 0,3 % till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 %, vilket inte täcker kostnaden  
för kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter 
för nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för 
2020 föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan: 
 

Nämnd Belopp tkr 
Kommunstyrelsen (SBF) 200 
Kultur- och utbildningsnämnden 200 
Socialnämnden 1 000 
Summa 1 400 

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner. 
Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 389.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 289. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-12-16 9 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 150 Dnr KS 2020/673 
 
Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan  
2022-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att satsa 17 miljoner av det nu 
prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande: 
Inom Socialförvaltningen 
• 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de 

föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den 
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans 
inom IFO skapas av kommunfullmäktige. 

• 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på 
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om 
som ska redovisas 2021. 

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen 
• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver 

det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet. 

• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan, 
utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska 
redovisas 2021. 

• 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per 
vecka som skollagen föreskriver. 

Inom Kommunstyrelsens förvaltning 
• 3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan  

att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida 
digitalisering, DVVJ m.m. 

 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys (S) förslag. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 366.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 299. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt 
föreliggande förslag. 
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Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggen till budget 2021 och plan 
2022-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller  
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Michael Melbys förslag 
 
Omröstningsresultat  

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Melbys förslag beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1. 
 
Beslutet skickas till 
Michael Melby (S) 
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Omröstningslista § 150 – Bilaga 1 

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) Lillis Grödem X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD) Sandra Rexefjord X   

Christine Andersson (S)   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  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C)  X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD)  X   

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 22 9  
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§ 151 Dnr KS 2020/84 
 
Tilläggsbudget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 

fördelning: 

2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella/förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

 
Reservationer  
Michael Melby (S), Kent Bohlin, (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S),  
Christine Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S) och Olof Sand (S)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; § 78 om Budget 2021 och plan 2022–2023. För året 
2021 är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,6%), vilket uppfyller kommunfullmäktiges 
finansiella mål för en resultatnivå på 2 % För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och 
för 2023: 10,2 mkr. Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I 
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.  
I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslås att anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 2021 och av dessa beräknas 5 miljarder kronor 
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 2021 för att sedan 
minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt 
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021. I 
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som 
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.  

Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april. Covid-19 har fått stora 
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i 
vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten. 
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning 
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 2021–2023, se i nedanstående tabell. 
Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december. 
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Budgeten för 2021 grundas på en befolkningsminskning med 100 personer. Den senaste 
kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i 
så fall medför högre skatteintäkter för 2021.  

I budgeten för 2021 har nämndernas räknats upp med 1,5 % för löneökningar. För 
struktursatsningar finns 0,5% avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,1 % fr. o. m 1/11 
2020 och 2,1% fr. o m 1/4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 % till 
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  

 
ÅR  
MKR 

2021 2022 2023 

Budgeterat resultat KF; § 78   
16,6 

 
12,5 

 
10,2 

Kända förutsättningar som 
påverkar budgeten för 2021: 

   

Uppdaterad 
Skatteunderlagsprognos 
SKR augusti 

-0,9 -1,2 -2,2 

Uppdaterad kommunal-
ekonomisk utjämning SCB 

-0,7 0 -1,4 

Tillskott generella statsbidrag 
Budgetpropositionen 2021 

6,3 3,1 0 

Generellt riktat tillskott till 
äldreomsorgen  
Budgetpropositionen 2021 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

Bidrag till högt 
flyktingmottagande  
(generellt statsbidrag) 
Budgetpropositionen 2021 

3,5 0 0 

 
Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering av  
budget för 2021: 

ÅR 
MKR 

2021 

Kultur- och utbildningsnämnd  
Tillfälligt tillskott 
-Vara insatser inom AME samt för stöd för elever med 
särskilda behov 
-varav anslag för specifik verksamhetsutveckling (lednings- 
och stödfunktioner samt framtida organisering AME) 

3,0 
2,0 

 
1,0 

Kommunstyrelsen  
Tillfälligt tillskott till Kommunstyrelsens förfogande anslag 
-varav utvecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e 
minskade kostnader. Samskapande över traditionella /förvalt-
nings-kommun- och utförargränser premieras. Anslaget äskas 
hos kommunstyrelsen. 
-varav kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, 
varav 1 mkr avser planarbetet 

5,0 
 
 

2,0 
 

3,0 

Finansiering:  
Höjning av bidrag för skatter och utjämningsbidrag -8,0  
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Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas. 
Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag från KS ordförande.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 405.  
• Yrkande från Ulf Rexefjord (SD). 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 300. 
 
Morgan E Andersson (C), Tony Johansson (MP) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 

fördelning: 
2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella/förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 
3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

Michael Melby (S), Olof Sand (S), Lars Nilsson (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige 
beslutar att satsa 17 miljoner av det nu prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande: 

Inom Socialförvaltningen 

• 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de 
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den 
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans 
inom IFO skapas av kommunfullmäktige. 

• 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på 
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om 
som ska redovisas 2021. 

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen 

• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver 
det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet. 

• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan, 
utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska 
redovisas 2021. 

• 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per 
vecka som skollagen föreskriver. 
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Inom Kommunstyrelsens förvaltning 

• 3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan  
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida 
digitalisering, DVVJ m.m. 

Ulf Rexefjord (SD).: Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021. 
2. uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att snarast möjligt omdisponera 3 mkr  

från icke obligatorisk verksamhet till kärnverksamheterna. 
3. anslå 1 mkr till planarbete. 

4. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med  
4 mkr för 2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller  
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs  

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
1. Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till 
motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 
Beslutsomgång i omröstning om motförslag  
Ordföranden ställer Melbys och Rexefjords förslag mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige utser Melbys förslag till motförslag.  
 
Omröstning begärs  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Michael Melbys förslag. 
Nej-röst för Ulf Rexefords förslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Med 9 ja-röster för Melbys förslag mot 6 nej-röster för Rexefjords förslag och 16 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att utse Melbys förslag till motförslag. Se omröstningsbilaga 1. 
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Omröstningsresultat i huvudomröstning 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Melbys förslag beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 2. 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-12-16 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Omröstningslista § 151 – Bilaga 1 

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) Lillis Grödem  X  

Jörgen Eriksson (KIM)    X 

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M)    X 

Daniel Jensen (KD)    X 

Karin Nodin (C)    X 

Berny Dahlberg (SD) Sandra Rexefjord  X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)    X 

Pål Magnussen (V)  X  X 

Christina Andersson (C)    X 

Martin Andersson (SD)   X  

Anita Augustsson (KIM)    X 

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)    X 

Anette Levin (L)    X 

Helena Hultman (C)    X 

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M)    X 

Lisbeth Berglöv (KD)    X 

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C)    X 

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)    X 

Summa 9 6 16 
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Omröstningslista § 151 – Bilaga 2 

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) Lillis Grödem X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M)  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD) Sandra Rexefjord X   

Christine Andersson (S)   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  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C)  X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD)  X   

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 22 9  
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§ 152 Dnr KS 2020/587 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under 
mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska 
sedan ta fram mål utifrån fullmäktiges mål. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de 
ryms inom tilldelade ramar.   

 
Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsbokslut 
och bokslut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen 
kommunfullmäktige målen.  
Nämnderna har beslutat om mål för 2021 utifrån kommunfullmäktiges mål, som redovisas 
nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen sorterade under respektive 
fullmäktige mål. Det har gjorts av ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas 
mål kommer kompletteras med nyckeltal.  
  
Kommunfullmäktigemål:  

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för 
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv  

Nämndmål:  

• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)  

• Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)  

• Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för 
verksamheter (BN)  
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• Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet 
och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i 
samhället och sysselsättning utifrån sina förutsättningar (SN)  

• Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalité utifrån en hållbar social, ekonomisk, 
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv (SN)  

• Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)  

• Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i 
klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)  

• Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)  

• Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)  

• Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)  

• De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer 12,13  
och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle (KUN)  

  
Kommunfullmäktigemål:  
Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en 
utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet  

Nämndmål:  

• Verka för attraktiva miljöer (KS)  
• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice (KS)  

• Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)  

• Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet Beskrivning: Medskapande 
möjliggörs genom fungerande information och kommunikation (SN)  

• Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ 
arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna 
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)  

• Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)  
  
Kommunfullmäktigemål:  

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv  

Nämndmål:  

• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 
(KS)  

• Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög service (BN)  

• Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt 
föreningsliv (SN)  

• Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens för att 
upprätta en god verksamhet och kvalité genom samverkan Beskrivning: Verksamheten ska 
skapa organisation som främjar och utvecklar förutsättningar för att ge individen delaktighet 
och sysselsättning i samhället (SN)  
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• Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)  

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor (KUN)  

 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, § 80. 
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 135. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 250 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, § 196.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 390.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 287. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 153 Dnr KS 2020/676 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och  
prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 369. 
• Rättelse i bilagan. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 269. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och  
prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energinämnd 
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§ 154 Dnr KS 2020/675  
  
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Deltar ej 
Lars Nilsson (S), Michael Melby (S), Kent Bohlin, (S), Marianne Sand Wallin (S),  
Thomas Hagman (S), Christine Andersson (S), Florence Jonasson (S), och Olof Sand (S)  
deltar inte i beslutet. 
 
Protokollsanteckning 

Lars Nilsson (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Angående beslut om avgifter för Livsmedelsinspektion  
Jag har valt att avstå från att delta i detta beslut eftersom jag anser att det strider mot lagen 
och bestämmelsen att livsmedelsinspektion helt ska finansieras genom de avgifter som tas ut 
för den. Länsstyrelsen har vid två skilda tillfällen riktat anmärkningar mot Dalslands Miljö- och 
Energiförbund på just denna punkt, senast för cirka ett år sedan.  
Dalslands Miljö- och Energinämnd har beaktat detta i och med att man stödjer förvaltningens 
förslag till höjning av avgifterna. Nämndens beslut röstades dock ner av förbundets direktion 
med knappast möjliga marginal, 4-4 där ordförandens utslagsröst avgjorde frågan.  
Jag har inte lagt något eget förslag eftersom samtliga i förbundet ingående kommuner måste 
ha samma avgiftsnivå och direktionens förslag kommer med stor sannolikhet att röstas igenom i 
samtliga kommuners kommunfullmäktige.  
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll att gälla från och med 
2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 370.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 270. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energinämnd 
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§ 155 Dnr KS 2020/674 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd 
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och 
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla  
från och med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för Dalslands miljö- och energinämnds taxor  
för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier 2021. 

• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 371.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 271. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och 
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energinämnd 
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§ 156 Dnr KS 2020/688 
 
Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering  
av fastighetsförvärv 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med  
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende. 

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020, § 263, att ge kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv. 

Kommunen har utifrån detta förvärvat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud 
Sandlycke 1:6 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 % erlagts som 
handpenning. Återstoden betalas på tillträdesdagen, senast den 9 december 2020.  
I investeringsbudgeten för 2020 finns inget anslag för markköp. Överskott finns däremot på 
flertalet investeringsprojekt bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden 
blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta projekt. 
Driftkostnader för förvärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till 
budgetprocessen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 263. 
• Protokoll från offentlig auktion 2020-11-09. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 382.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 288. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med  
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende. 

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 157 Dnr KS 2020/628 
 
Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001, § 64). 

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 september 2001, § 64. Denna behöver moderniseras och  
förtydligas då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001. 
Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-
området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade 
och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas 
med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid 
kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga 
underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64) 
• Förslag till ny kommunikationspolicy. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 351.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 277. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64). 
2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunikatören 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschefen 
AB Melleruds Bostäder 
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§ 158  Dnr KS 2020/736 
 
Utvärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det  
nya reglementet för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, § 118, att ge arvodesgruppen i  
uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för ekonomiska ersättningar  
till förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m,m. under oktober månad 2020. 

Arvodesberedningen har jämfört utfallet mellan av kostnaderna för ekonomisk ersättning till 
förtroende mellan första halvåret 2017 och första halvåret 2020. 
Till grund för samtliga ersättningar i kommunen ligger riksdagens arvoden. Samtliga 
ersättningar i kommunen beräknas som en del av riksdagensledamöters arvoden. Mellan första 
halvåret 2017 och första halvåret 2020 har riksdagens arvoden justerats upp med 7,21 procent. 

Arvodes beredningen har valt att göra jämförelsen mellan första halvåret 2017 och första 
halvåret 2020 på grund av 

1. Första halvåret 2017 ligger mitt i en mandatperiod och testperioden påverkas inte av att det 
är val år. 

2. Första halvåret 2020 är det första längre period som är jämförbar med tidigare perioder 
under det nya reglementet. En störande faktor är att samtliga sammanträdesersättningar för 
kommunfullmäktige 2019 betalades ut under januari 2020. Totalt betalades det ut 59 tkr  
i detta sammanhang vilket gör att cirka 30 tkr skall avräknas från denna post. 

Det noteras också att första halvåret omfattades 92 personer av utbetalningar medan första 
halvåret 2020 omfattades 86 personer. 

Jämförelse har gjorts av lönearterna årsarvode (613), sammanträdesersättning (575) och 
förlorad arbetsförtjänst (624). 
 
Lönearter 613 575 624 Totalt 
Första halvåret 2017 693 476 268 759 314 898 1 277 133 
Första halvåret 2020 1 002 224 376 989 317 207 1 696 420 

Arvodesberedningen har inte haft resurser att göra en fullständig grundlig undersökning av 
effekterna av det reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som fastställdes 
av kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 118, och som trädde i kraft den 1 november 
2019. 
Arvodesberedningen kan konstatera kommunens kostnader för ersättningarna till förtroende-
valda har stigit med cirka 25 procent netto med anledning av det nya reglementet. 
Ökningen ligger helt i linje med vad som beräknades inför beslutet av nytt reglemente för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
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Arvodesberedningen beslutade den 20 oktober 2020, § 2, att till kommunfullmäktige redovisa 
en nettoökning på 25 procent av ersättningar till förtroendevalda med anledning av nytt 
reglementet för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-25, § 118. 
• Arvodesberedningens beslut 2020-10-20, § 2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen (sammankallande) 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
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§ 159  Dnr KS 2020/737 
 
Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvode) för förtroendevalda 
i Melleruds kommun, genomlysning inför mandatperioden 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge arvodesberedningen i uppdrag att fortsätta genomlysningen av Reglemente för 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun i syfte att stärka 
demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspartiernas behov av resurser inför 
mandatperioden 2023-2026. 

2. redovisning av uppdraget ska ske senast i september 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, § 118, att ge arvodesgruppen i uppdrag 
att undersöka hur Melleruds kommun bäst tillgodoser oppositionspartiernas behov av resurser 
och därmed stärka demokratin. Redovisning skulle ske i oktober 2020. 
I syfte att stärka demokratin och ge samtliga partier som är representerade i kommun-
fullmäktige förbättrad möjlighet till insyn beslutade kommunfullmäktige om ett arvode till 
samtliga partiers gruppledare på 2,4 procent av riksdagsmannaarvodet. Vilket motsvarar en 
arbetsdag per månad. Kommunfullmäktige beslutade även att inrätta ett arvode till partiernas 
gruppledare men att sätta arvodet till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Arvodesberedningen beslutade den 20 oktober 2020, § 3, att föreslå kommunfullmäktige att  
arvodesberedningen får ett fortsatt uppdrag att genomföra en genomlysning av Reglemente  
för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun - inför mandatperioden 
2023-2026 i syfte att stärka demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspartiernas 
behov av resurser. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-25, § 118.  
• Arvodesberedningens beslut 2020-10-20, § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge arvodesberedningen i uppdrag att fortsätta genomlysningen av Reglemente för 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun i syfte att stärka 
demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspartiernas behov av resurser inför 
mandatperioden 2023-2026. 

2. redovisning av uppdraget ska ske senast i september 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen (sammankallande) 
HR-chefen 
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§ 160 Dnr KS 2020/443 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 3/2020).  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett beslut 
avseende kontaktperson enligt § 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-10-21. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2020-11-18, § 166. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 404.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 274. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 3/2020).  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 161 Dnr KS 2020/709 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
hanteringen av budgetarbetet inför 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Rexefjord (SD) har den 10 november 2020 lämnat in en interpellation, ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, med följande frågor: 
1. Anser KSO att Melleruds Nya Majoritet i och med detta uppvisar den stringens som behövs 

för att bedriva sin politik på ett trovärdigt sätt? 
2. Garanterar KSO att redovisning kommer ske enligt tagna beslut? 
3. Budgetåret börjar, för politikens del med en s.k. presidiedialog i början av februari. Tagna 

beslut fastställer att politiken skall ha underlaget inför budget 2022. Detta betyder att de 
skall vara politiken tillhanda senast under januari 2021, kommer så att ske? 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2020, § 145, att interpellationen fick ställas  
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen: 

1. Ja. Yrkandena bifölls i KUN och KS. Att så inte blev fallet i SN, har jag inga synpunkter på. 
Jag menar att berörd sakpolitisk nämnd är mest kvalificerad att bedöma och värdera vilka 
beslutsunderlag som fordras.  

2. Ja. Så långt det är praktiskt möjligt/genomförbart. Jag kommer att efterfråga besluts-
underlag i enlighet med de beslut som tagits och förväntar mig att övriga ledamöter i 
nämnder och styrelser gör detsamma.  

3. Ja och nej. Å ena sidan är ambitionen att hålla presidiedialogen så tidigt som möjligt, för att 
skapa en god framförhållning. Å andra sidan har pandemin skapat betydande osäkerheter 
vad gäller de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna, vilket talar för en 
något senare tidpunkt. Preliminärt kommer dialogmötet att genomföras den 22 februari 
2021. Med hänsyn till mina svar på fråga 1, ser jag det som rimligt att respektive 
nämnd/styrelse först får del av beslutsunderlag som sedan finns som underlag vid 
presidiedialog.  

 
Beslutsunderlag 

• Ulf Rexefjords interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-17, § 145. 
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
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Beslutsgång 

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

Ulf Rexefjord (SD) 
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§ 162

Nytillkomna interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 

Interpellation till socialnämndens ordförande om 
socialförvaltningens organisation 

Dnr KS 2020/774 

Michael Melby (S)  

Beslutsunderlag 

• Interpellation

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får  
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutet skickas till 
Socialnämndens ordförande 
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§ 163    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om buss från Ängenäs 
till Nordalsskolan 

Dnr KS 2020/764 

Nathalie Pettersson, 
Mellerud 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

 
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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§ 164    
 
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. 

• Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap.  
Dnr KS 2020/731 

• Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Dnr KS 2020/744. 
• Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 

förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunens bolag.  
Dnr KS 2020/750 

 
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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§ 165 
 
Avslutningsord  
Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson (C) framför, på ledamöters och ersättares 
vägnar ett tack till kommunfullmäktiges presidie och sekreteraren för det gångna året och 
överlämnar med bistånd av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande julblommor. 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar alla för ett väl genomfört sammanträdesår 
och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. 


	Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde
	Nämndmål för Melleruds kommun 2021
	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020
	Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av budgetarbetet inför 2022
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Nämndmål för Melleruds kommun 2021
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av budgetarbetet inför 2022
	Kommunfullmäktiges beslut

