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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 26 maj 2021, klockan 18.00 – 20.55, i Skållerudsrummet  
samt via Microsoft Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare 

Karl-Olof Petersson*, kommunchef    
 
 
 

  
 

Övriga  
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Kent Bohlin (S) och Marianne Sand Wallin (S) 
Ersättare Morgan E Andersson (C) och Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 maj 2021, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 51 - 73 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .................................................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl  

 Justerande .................................................................................................................................................................. 
 Kent Bohlin                                 Marianne Sand Walllin  
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-26 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-05-31  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-06-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin* (S) Ja   

Peter Ljungdahl* (C) Ja § 51-56, 58-73   

Ulf Rexefjord* (SD) Ja   

Ludwig Mossberg* (M) Ja   

Marianne Sand Wallin* (S) Ja   

Morgan E Andersson* (C) Ja § 51, 53-73   

Roland Berglund* (SD) Nej -----  

Jörgen Eriksson* (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja § 51, 53-73   

Eva Pärsson* (M) Ja § 51, 53-73   

Daniel Jensen* (KD) Ja § 51-52, 54-73   

Karin Nodin* (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Nej Sandra Rexefjord* Ja 

Christine Andersson* (S) Ja   

Michael Melby* (S) Ja § 51, 53-73   

Pål Magnussen* (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson* (SD) Ja   

Anita Augustsson* (KIM) Ja   

Florence Jonasson* (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Nej -----  

Anette Levin* (L) Ja   

Helena Hultman*  (C) Ja   

Liselott Hassel* (SD) Ja   

Lars Nilsson* (S) Ja   

Patrik Tellander* (M) Ja   

Lisbeth Berglöv* (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand* Ja 

Martin Eriksson* (C) Ja   

Tony Andersson* (SD) Ja   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 51  Antagande av detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)  4 

§ 52  Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2020  5 

§ 53  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2020  7 
§ 54  Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020  9 

§ 55  Byggnadsnämndens reglemente, revidering  10 
§ 56  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun, revidering  11 

§ 57  Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun, revidering  

12 

§ 58  Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde - Mellerud och 
Bengtsfors kommuner  

16 

§ 59  Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag  20 

§ 60  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden  21 
§ 61  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  22 

§ 62  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  23 

§ 63  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i föreningen Grinstadvatten 24 
§ 64  Kompletteringsval av ny ledamot i valberedningen 25 

§ 65  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 26 
§ 66  Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 27 

§ 67  Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 28 

§ 68  Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden  29 
§ 69  Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden 30 

§ 70  Kompletteringsval av ny god man lantmäteriförrättningar (tätort) 31 
§ 71  Kompletteringsval av ny ersättare i föreningen Grinstadvatten 32 

§ 72  Nytillkomna motioner 33 

§ 73  Anmälan om inkomna ärenden 34 
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§ 51 Dnr KS 2015/53 
 
Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde  
(Sapphult 1:3) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde  
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft 
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från 
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad 
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området 
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.  

Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-11-12 – 2018-12-11. Planförslaget har varit 
ute på granskning under 2020-03-02 – 2020-03-30 och 2021-03-01 – 2021-03-15. De inkomna 
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två granskningsutlåtanden.  
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 2021, § 40, att godkänna granskningsutlåtandena 
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen för Sapphult verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
• Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3) 
• Byggnadsnämndens beslut 2021-03-24, § 40. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-20, § 141.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L), Jörgen Eriksson (KIM), Michael Melby (S) och Morgan E Andersson (C): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde  
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 52 Dnr KS 2021/226 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 
års verksamhet. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S), Eva Pärsson (M) och 
Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2020. 

DMEK redovisar ett positivt resultat på 1,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora 
budgetavvikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, 
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn 
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning. 

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade 
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en 
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver 
behov av extra resurser 2021. 
Soliditeten har ökat med ca 9 % till 35,2 % och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna 
kapitalet motsvarar ca 15 % av DMEF:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i förhållande 
till de ekonomiska risker som DMEF har även om man tar hänsyn till att DMEK har en 
tillsynsskuld. 

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets 
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen i 
kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende 
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020 
• Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 16 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 148 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 93 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 
års verksamhet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Dalslands miljö- och energiförbund  
Kommunens revisorer 
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§ 53 Dnr KS 2021/208 
  
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2020. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
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 2020. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet 
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 %. Detta är 
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital 
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det 
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 2021 finns ett 
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet. 
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter 
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud, 
Arbetsrehabteamet ÅKA, Stöd för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,  
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse  

för år 2020. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2021-03-23, § 4.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-20, § 134.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 94 
 
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 2020. 
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Beslutsgång 

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

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Kommunens revisorer 
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§ 54 Dnr KS 2021/220 

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är 
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat. 
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens årsredovisning. 
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat. 
Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar 
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet 
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt 
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en 
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 
hushållning för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 149.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 95. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
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§ 55 Dnr KS 2021/221 

Byggnadsnämndens reglemente, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för beredning i byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens 
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som 
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett 
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.  
För att förtydliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det 
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån 
direktiven rörande personalfrågor.  
Skrivningen i reglementets kapitel 2 – Personaladministrativ förvaltningen - om att 
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.  
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 165.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 114 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L), Daniel Jensen (KD), Jörgen Erikson (KIM), Kent Bohlin (S) och  
Morgan E Andersson: 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för beredning i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet  
ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 56 Dnr KS 2021/214 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun, 
revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun 
med föreliggande förslag till ändring under § 20, fjärde stycket: 
Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 september 
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 §). Det ska vid dessa badplatser 
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar. 
Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada 
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de 
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden  
1 maj - 30 september.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att § 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras 
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala 
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna 
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds 

kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-20, § 133.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 99 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun 
med föreliggande förslag till ändring under § 20, fjärde stycket: 
Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 september 
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 §). Det ska vid dessa badplatser 
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar. 
Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada 
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen, Enhetschef Gata/park och KFS 
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§ 57 Dnr KS 2021/108 

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:  

a. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och 
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport 
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två rätter varav en fullvärdig vegetarisk. Vi följer 
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.  

b. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - På våra äldreboende skall det 
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att 
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner.  

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl.a. 
med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med 
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram 
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för. 

Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en 
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.  
Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att 
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på 
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar 
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt 
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande. 

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska 
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.  
Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd 
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.  
Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad 
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen  
är klar 2022. 
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Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna  

och Säffle kommun. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-24, § 33. 
• Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 60.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 153 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 98 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD), Morgan E Andersson (C), Ludwig Mossberg (M) Daniel Jensen (KD)  
och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:  

a. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och 
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av 
journalrapport eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två rätter varav en fullvärdig 
vegetarisk. Vi följer svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.  

b. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - På våra äldreboende skall  
det alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48. 

Lars Nilsson (S), Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar 
Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun 
enligt av kostcheferna i Dalsland framtaget förslag. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48. 

 
Beslutsgång  

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

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Lars Nilssons förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio nej-röster för Lars Nilssons förslag 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Kost och service 
Bengtsfors kommun 
Dals Eds kommun 
Färgelanda kommun 
Åmåls kommun 
Säffle kommun 
KFS 
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Omröstningslista § 57 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C) -----    

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) -----    

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) -----    

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 19 9  
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§ 58 Dnr KS 2020/392 
 
Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde – 
Melleruds och Bengtsfors kommuner  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt 
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

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

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 
Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud säger nej till föreliggande förslag, ”att 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt 
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner” 
Vi Socialdemokrater anser inte att en gemensam styrning och ledning av våra båda kommuners 
sociala förvaltningar tillför något positivt som kommer att medverka till att förbättra den sociala 
verksamheten i praktiken. I Melleruds kommun finns tre chefsnivåer, i Bengtsfors kommun två. 
Att som förslaget anger ”lyfta den högsta chefsnivån i Mellerud” och dessutom ge denna nivnå 
ansvaret för hela verksamheten i Bengtsfors i en helt ny för hela Sverige oprövad gemensam 
ledningsorganisation, anser vi Socialdemokrater vara helt fel fokus för att lösa de verkliga 
problem som finns i våra respektive verksamheter. Inte fler utan färre chefer med tydliga 
ansvarsområden och tydligt definierade arbetsuppgifter i linjen är det vi ser som det mest 
effektiva sättet att organisera den sociala verksamheten i Melleruds kommun. En god 
arbetsmiljö och Mellerud som attraktiv arbetsgivare behöver genomsyra hela arbetet vid 
Socialförvaltningen i Melleruds kommun.  
Den Socialdemokratiska gruppens motiv för vårt ställningstagande kan sammanfattas i följande 
punkter: 
• Det underlag som presenterats av nytillträdd Socialchef är allmänt hållet utifrån den nya 

texten för kommunallagens nya lydelse 1/1 2018 kring nya samverkansformer. Underlaget 
beskriver i praktiken inget konkret kring konsekvenser för gemensam ledning och styrning 
av de båda kommunernas största verksamheter, vad avser ekonomi, personal, brukare samt 
hur den politiska styrningen ska ske utifrån två olika kommuners krav på kommunalt 
självstyre. 

• Själva förslaget är långtgående och beskriver i praktiken en sammanläggning av ledning och 
styrning av de båda kommunernas största verksamheter, inte samverkan efter den modell 
som arbetas fram inom ramen för processen med 4D, som vi socialdemokrater känner oss 
trygga med. 

• Att besluta om en långtgående avsiktsförklaring med fyra inriktningspunkter och lägga alla 
konsekvenser av ett sådant beslut på delegation till en nytillträdd socialchef för två 
kommuner med helt olika traditioner och förutsättningar inom det sociala området anser vi 
socialdemokrater är brist på politiskt ansvar.  
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• Det presenterade underlaget saknar helt skrivningar som anger hur företrädare för de båda 
kommunerna ska ha möjlighet att upplösa avsiktsförklaringen och vad som iså fall ska gälla 
för respektive kommun. 

• Vi Socialdemokrater vill betona att vi är positiva till olika konkreta förslag till samverkan 
mellan olika sociala verksamheter, på samma sätt som redan finns och/eller kan utvecklas 
inom pågående process kring 4D, där våra kommunchefer och politiska ledningar är 
initiativtagare och ger kommunchefen uppdrag via konkreta poliska beslut.  

• Vi Socialdemokrater anser att hela hanteringen av detta ärende har skett på ett felaktigt sätt 
ända ifrån start i maj 2020, utan formella politiska beslut som säkerställt olika 
tjänstepersoners uppdrag att arbeta med frågan 

• Vi Socialdemokrater anser att den politiska majoritetens ovilja att arbeta med ärendet för att 
uppnå en så bred politisk enighet som möjligt inom nämnd, KS och KF i praktiken omöjliggör 
en långsiktigt hållbar lösning mellan Melleruds och Bengtsfors kommuner inom det sociala 
området. Risken är uppenbar att med skiftande politiska majoriteter så kommer förslaget att 
rivas upp, vilket inte kommer att gynna verksamheterna. Inom processen 4D bedömer vi att 
förutsättningarna till långsiktig hållbarhet blir betydligt bättre. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat 
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och 
omsorg. 

Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta 
tjänsten delas lika mellan kommunerna. 

Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten 
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta 
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalité i verksamheten för de medborgare 
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och 
strategisk verksamhetsledning är idag en bristvara i mindre kommuner. 

Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en 
gemensam avsiktsförklaring utifrån fyra aspekter: 

• En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning. 

• Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet 

• Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete 

• Bättre kompetensförsörjning. 

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs 
chefer som leder andra chefer.  

En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma 
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut. 
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef 
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall 
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.  

I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion 
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.  
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Beslutsunderlag 
• Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde –  

Melleruds och Bengtsfors kommuner. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-04-20, § 146.  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, § 110. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD), Morgan E Andersson (S) Eva Pärsson (M), Karin Nodin (C),  
Anette Levin (L) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt 
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner enligt föreliggande förslag. 

Michael Melby (S), Olof Sand (S), Pål Magnussen (V) och Marianne Sand Wallin (S): 
Kommunfullmäktige avslår förslaget och ger kommunchefen i Melleruds kommun i uppdrag att 
arbeta fram ett förslag där Melleruds socialförvaltnings verkliga behov av samverkan, för att 
lösa de problem som behöver åtgärdas presenteras och läggs in som en del av den pågående 
samverkan inom ramen för 4D. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Michael Melbys förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio nej-röster för Michael Melbys förslag 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista. 
 
Beslutet skickas till 
Bengtsfors kommun 
Kommunchefen 
Socialchefen 
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Omröstningslista § 58 
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) -----    

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) -----    

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 20 9  
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§ 59 Dnr KS 2021/244   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ann-Christin Larsson (KD) befrias från samtliga förtroendeuppdrag. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Ann-Christin Larsson (KD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christin Larsson (KD) har den 25 april 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 
(ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och utbildningsnämnden, ledamot i 
kommunala funktionshinderrådet och ersättare i Föreningsarkivet).  
 
Beslutsunderlag 

• Ann-Christin Larssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ann-Christin Larsson (KD) befrias från samtliga förtroendeuppdrag. 
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Ann-Christin Larsson (KD). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Christin Larsson 
Länsstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Föreningsarkivet (FAM) 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
 
 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2021-05-26 21 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2021/246  
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Tellander (M) befrias från sitt uppdrag som  
ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Patrik Tellander (M) har den 26 april 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur-  
och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Patrik Tellanders avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Tellander (M) befrias 
från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Patrik Tellander 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten – löner 
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§ 61 Dnr KS 2021/267   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Berny Dahlberg (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Berny Dahlberg (SD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Berny Dahlberg (SD) har den 6 maj 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Berny Dahlbergs avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Berny Dahlberg (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Berny Dahlberg (SD). 

 
Beslutsgång 

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

Berny Dahlberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 62 Dnr KS 2021/268   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Lillis Grödem (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lillis Grödem (SD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Lillis Grödem (SD) har den 6 maj 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Lillis Grödems avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Lillis Grödem (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lillis Grödem (SD). 

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

Lillis Grödem 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 63 Dnr KS 2021/287 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i föreningen 
Grinstadvatten  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Conny Klingborg (KIM) befrias från sitt uppdrag som  
ersättare i föreningen Grinstadvatten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Conny Klingborg (KIM) har den 14 maj 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i föreningen 
Grinstadvatten. 
 
Beslutsunderlag 

• Conny Klingborgs avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Conny Klingborg (KIM) 
befrias från sitt uppdrag som ersättare i föreningen Grinstadvatten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Conny Klingborg 
Föreningen Grinstadvatten 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 64 Dnr KS 2021/155 
   
Kompletteringsval av ny ledamot i valberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ledamot i valberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 2021 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i valberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ledamot i valberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Monica Bosman 
Valberedningens ordförande 
Personalenheten – löner 
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§ 65 Dnr KS 2021/196 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ersättare i valberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Desirée Kingsson-Edhborg (SD) den 25 mars 2021 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i valberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ersättare i valberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Daniel Svensson 
Valberedningens ordförande 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 66 Dnr KS 2021/244 
  
Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Paula Törnqvist (KD) till ny ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Ann-Christin Larsson (KD) den 25 april 2021 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Paula Törnqvist (KD) till ny ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Paula Törnqvist 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten – löner 
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§ 67 Dnr KS 2021/246 
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christin Larsson (M) till ny ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Patrik Tellander (M) den 26 april 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christin Larsson (M) till ny ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Christin Larsson 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten – löner 
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§ 68 Dnr KS 2021/172 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Lindberg (SD) till ny ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Lillis Grödem (SD) den 15 mars 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Lindberg (SD) till ny ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ingrid Lindberg 
Socialnämnden 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 69 Dnr KS 2021/155 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ersättare i valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 2021 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i valberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ersättare i valnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Monica Bosman 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 70 Dnr KS 2021/196 
   
Kompletteringsval av ny god man vid lantmäteriförrättningar (tätort) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Eriksson (SD) till ny god man vid lantmäteri-
förrättningar (tätort). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Desirée Kingsson-Edhborg (SD) den 25 mars 2021 avsagt sig uppdraget 
som god man vid lantmäteriförrättningar (tätort) ska kommunfullmäktige utse ny god man. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Eriksson (SD) till ny god man vid lantmäteri-
förrättningar (tätort). 
 
Beslutsgång 

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

Conny Eriksson 
Lantmäteriet 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 71 Dnr KS 2021/287 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i föreningen Grinstadvatten  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Karlsson (KIM) till ny ersättare i föreningen 
Grinstadvatten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Conny Klingborg (KIM) den 14 maj 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i föreningen Grinstadvatten ska kommunfullmäktige utse ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Karlsson (KIM) till ny ersättare i föreningen 
Grinstadvatten. 
 
Beslutsgång 

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

Lennart Karlsson 
Föreningen Grinstadvatten 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 72    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av 
Motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för  
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld  
i nära relationer.  

Dnr KS 2021/276 

Michael Melby (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
 

Motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för 
barns och ungas hälsa 

Dnr KS 2021/277 

Michael Melby (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram 
och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 73    
 
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. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022. Dnr 2021/260. 
• Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och 

revisionsberättelse. Dnr 2021/279. 
• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2020. Dnr 2021/280. 
 
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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