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Närvarolista 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Michael Melby S § 106-124   

Ulf Rexefjord SD § 106-124   

Ludwig Mossberg M § 106-124   

Morgan E Andersson C § 106-124   

Marianne Sand Wallin S Nej Kerstin Pousar Lindberg § 106-124 

Liselott Hassel SD § 106-124   

Patrik Tellander M Nej Henrik Nilsson § 106-124 

Karin Nodin C Nej Lars-Olof Andersson § 106-124 

Thomas Hagman S § 106-124   

Daniel Jensen KD § 106-124   

Jörgen Eriksson KIM § 106-124   

Martin Andersson SD § 106-124   

Ann-Sofie Fors M § 106-124   

Florence Jonasson S § 106-124   

Pål Magnussen V § 106-124   

Anna Sanengen C § 106-124   

Daniel Svensson SD § 106-124   

Eva Pärsson M § 106-124   

Lars Nilsson S § 106-124   

Ingrid Lindberg SD § 106-124   

Peter Ljungdahl C § 106-124   

Roland Björndahl M § 106-124   

Dalia Al-Mansour S § 106-124   

Conny Eriksson SD Nej Roland Berglund § 106-124 

Lisbeth Berglöv KD § 106-124   

Olof Sand S § 106-124   

Rickard Eriksson M § 106-124   

Maja Holmgren C § 106-124   

Anita Augustsson KIM § 106-124   

Eva Ericsson SD § 106-124   

Sara Kanyinda S § 106-124   
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Innehållsförteckning 
 

§ 106  Öppnande av mandatperioden 2022-2026 första sammanträde och presentation  
av ledamöter och tjänstgörande ersättare 
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§ 107  Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 5 
§ 108  Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 6 
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§ 106  
 
Öppnande av mandatperioden 2022-2026 första sammanträde och 
presentation av ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar för presentationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ålderspresidenten hälsar samtliga närvarande välkomna till mandatperioden  
2022-2026 första sammanträde. Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige 
presenterar sig.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige tackar för presentationen. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 107 Dnr KS 2022/481 
 
Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden  
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av ordförande  
för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2022 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande.   

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga  
ärendet gällande val av ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 108 Dnr KS 2022/481 
 
Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av 1:e vice ordförande  
för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2022 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en  
förste vice ordförande. Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga  
ärendet gällande val av 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 109 Dnr KS 2022/481 
 
Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 
2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av 2:e vice ordförande  
för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022  
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en andre vice ordförande. Viceordföranden 
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ä 
rendet gällande val av 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-10-19 8 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2022/481 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. utse följande till valberedning för mandatperioden 2022-2026: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Thomas Hagman (S) Reine Dahlman (S) 
Harald Ericsson (M) Eva Pärsson (M) 
Ulf Rexefjord (SD) Daniel Svensson (SD) 
Robert Svensson (C) Rune Stenén (C) 
Monica Bosman (KIM) Lennart Karlsson (KIM) 
Daniel Jensen (KD) Lisbeth Berglöv (KD) 
Pål Magnussen (V) Anna Kahn (V) 

 
2. välja Thomas Hagman (S) till valberedningens ordförande för mandatperioden  

2022-2026. 

3. välja Ulf Rexefjord (SD) till valberedningens vice ordförande för mandatperioden 
2022-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022  
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ny valberedning.  

Valberedning ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestå av sju ledamöter och lika 
många ersättare.  

Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice ordförande.  

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): föreslår Thomas Hagman (S) som ordinarie ledamot och Reine 
Dahlman (S) som ersättare. 

Ludwig Mossberg (M): föreslår Harald Ericsson (M) som ordinarie ledamot och Eva 
Pärsson (M) som ersättare. 

Liselott Hassel (SD): föreslår Ulf Rexefkord (SD) som ordinarie ledamot och Daniel 
Svensson (SD) som ersättare. 

Morgan E Andersson (C): föreslår Robert Svensson (C) som ordinarie ledamot och 
Rune Stenén (C) som ersättare. 

Daniel Jensen (KD): föreslår Monica Bosman (KIM) som ordinarie ledamot och 
Lennart Karlsson (KIM) som ersättare. 

Jörgen Eriksson (KIM): föreslår Daniel Jensen (KD) som ordinarie ledamot och 
Daniel Jensen (KD) som ersättare. 
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Pål Magnussen (V): föreslår Pål Magnussen (V) som ordinarie ledamot och Anna 
Kahn (V) som ersättare. 

Michael Melby (S): föreslår Thomas Hagman (S) till valberedningens ordförande för 
mandatperioden 2022-2026. 

Daniel Jensen (KD): föreslår Ulf Rexefjord (SD) till valberedningens vice ordförande 
för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsgång 1 

Ålderspresidenten frågar på förslaget om ordinarie ledamöter och ersättare i 
valberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 2 

Ålderspresidenten frågar på förslaget om ordförande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 3 

Ålderspresidenten frågar på förslaget om vice ordförande i valberedningen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda ledamöter/ersättare 
Troman 
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§ 111 Dnr KS 2020/288 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun upphör med 
parkeringsbevakning snarast möjligt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning att fortsätta ha möjligheten 
att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att parkeringen nyttjas av kunder och 
besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt minska risken för att parkeringen 
nyttjas felaktigt. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Daniel Svensson (SD),  
Ingrid Lindberg (SD), Roland Berglund (SD) och Eva Ericsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Martin Andersson (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar 
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt. 

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria. Dock har att vissa parkeringar har en 
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt 
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.  
Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:  

• ökad trafiksäkerhet  

• bättre framkomlighet  

• tillgänglighet till parkeringsplatser  

Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser  
där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 243. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 191. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning att fortsätta ha möjligheten 
att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att parkeringen nyttjas av kunder och 
besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt minska risken för att parkeringen 
nyttjas felaktigt. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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Beslutsgång 

Ålderspresidenten ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Martin Andersson (SD)   
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§ 112 Dnr KS 2022/446 
 
Förvärv av Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 (Coop-fastigheten) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. godkänna köpekontrakt avseende fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8  

med 2 500 000 kronor. 

2. höja investeringsbudgeten med 2,5 mkr för avsett ändamål. 
3. anslaget finansieras genom minskad likviditet. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Daniel Svensson (SD),  
Ingrid Lindberg (SD), Roland Berglund (SD) och Eva Ericsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 har ett centralt läge vid Melleruds  
torg. Efter Coops etablering i Melleruds Handel har fastigheterna varit tomma. Coop Västs 
ekonomiska förening har inte funnit någon annan hyresgäst eller köpare till fastigheterna. 

Fastigheternas läge vid torget medför att fastigheterna är av intresse för kommunens 
utveckling. Coop Väst Ekonomiska Förening är positiva till en försäljning och Melleruds  
kommun har möjlighet att förvärva fastigheterna till en köpeskilling om 2 500 00 kronor  
med tillträdesdag 1 november. 

För köpekontraktets giltighet gäller att det godkänns av kommunfullmäktige den  
19 oktober 2022. 
Under 2023 kommer en utredning göras om framtida användning av fastigheterna.  
För att förvalta fastigheterna i befintligt skick har samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt 
driftkostnaderna till 350 tkr för 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ett  
tilläggsanslag för 2023 med motsvarande belopp. Kostnader för köp, som t.ex. lagfart,  
beaktas i samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 187, att tilldela kommunstyrelsen 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) ett tilläggsanslag avseende driftkostnader för fastigheterna  
på 350 tkr för 2023. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Beslutsunderlag 

• Köpekontrakt avseende Fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 242. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 187. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD), Jörgen Eriksson (KIM) och Pål 
Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna köpekontrakt avseende fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8  
med 2 500 000 kronor. 

2. höja investeringsbudgeten med 2,5 mkr för avsett ändamål. 
3. anslaget finansieras genom minskad likviditet. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att inte förvärva fastigheterna Mellerud  
Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 (Coop-fastigheten). 
 
Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Coop Väst Ekonomiska Förening 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhälsbyggnadsförvaltningen 
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§ 113 Dnr KS 2021/602 
 
Platsvarumärke Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud. 

2. fastställa ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds 
Kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

2019 antog kommunfullmäktige visionen ”Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i 
framkant av utvecklingen”. För att gå i riktning mot visionen behöver vi skapa ännu bättre 
förutsättningar för Mellerud som en attraktiv plats. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i 
uppdrag att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud.  

Platsvarumärket ska:  

•  bidra till Melleruds attraktionskraft och tillväxt  
•  tydliggöra de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med Mellerud • 

skapa intern stolthet kring det vi har och det vi är  
•  utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring av Mellerud som 

plats 

Vi har tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbetat fram en enhetlig, 
långsiktig och strategisk profilering av platsen. Resultatet är baserat på dialoger med olika 
målgrupper där närmare 400 personer deltog med sina synpunkter och tankar. Under 
processens gång har olika referensgrupper konsulterats såsom ungdomsrådet, pensionärsrådet, 
näringslivsrådet, funktionshinderrådet, föreningar med flera.  
Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds 
kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. Varumärkesplattformen är gemensam och ska 
finnas tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om hela platsen Mellerud 
såsom företag, föreningar eller andra organisationer. Det ger förutsättningar för att det blir fler 
som bor, besöker och driver sina företag här. 
En varumärkesplattform för platsen behövs för att hålla ihop och bygga ett starkt varumärke. 
Det är ett strategiskt styrdokument med fokus på kärnan i ett varumärke. Det är det dokument 
som sammanfattar hela varumärkesstrategin – allt som varumärket står för och beskriver hur 
det kan användas. Vid fastställande av varumärkesplattformen följer en implementeringsprocess 
samt konsekvent och regelbundet arbete med att marknadsföra platsen utefter plattformen. 
Detta kräver både personella och ekonomiska resurser årligen. 

Den grafiska profilen för organisationen Melleruds Kommun fastställdes 2019. I den har det 
gjorts lite justeringar varför den behöver fastställas igen: några verksamhetslogotyper är 
uppdaterade på grund av namnbyten, en bild är utbytt, några särprofilerade verksamheters 
logotyper är uppdaterade/borttagna, sidorna 45–48 har tagits bort då ett platsvarumärke för 
hela den geografiska platsen har tagits fram.  
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Vad skiljer platsens varumärke från den kommunala organisationen? 

• Platsvarumärket för Mellerud innebär hela Melleruds kommun som geografisk plats.  
En plats att bo, leva och verka i. 

• Organisationen Melleruds kommun har ett eget varumärke och omfattar organisationen  
som arbetsgivare, ansvarig för ex skola, omsorg, gata-park. 

Beslutsunderlag 

• Varumärkesplattform för platsvarumärket Mellerud 
• Grafisk profil för organisationen Melleruds Kommun 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 269. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 199. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud. 

2. fastställa ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds 
Kommun. 

 
Beslutsgång 

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

Tillväxtchefen 
Kommunikatören 
KFS 
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§ 114 Dnr KS 2022/483 

Revidering av riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
vid försäljning av kommunägda fastigheter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal  
och vid försäljning av kommunägda fastigheter enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 23 juni 2021 riktlinjer för markanvisningar, exploaterings-
avtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter.  
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar som började gälla  
1 januari 2015 är en kommun skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. Syftet med 
Melleruds kommuns samlade riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning  
av kommunägd mark är att möjliggöra en likvärdig, transparent och korrekt handläggning. 
Arbetet med att se över och förbättra riktlinjerna pågår och förväntas vara klart under  
hösten 2022. 

De antagna riktlinjerna tillåter inte markanvisning på mark som är detaljplanerad. Genom att 
tillåta tecknande av markanvisningsavtal på detaljplanerad mark får exploatören tid att planera 
projektet samtidigt som de under avtalstiden har ensamrätt till marken. Tanken är att avtalet 
sedan ska resultera i ett upprättande av marköverlåtelseavtal mellan Kommunen och 
exploatören. Kommunen har även med hjälp av markanvisningsavtalet möjlighet att ställa krav 
på exploatören. Fram till dess att översynen av riktlinjerna är klar föreslås att nuvarande 
riktlinjer revideras så att de möjliggör markanvisning på detaljplanerad mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 194, om följande tillägg/komplettering i 
Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda 
fastigheter: 
Vid försäljning av övrig mark, mindre enheter, får Kommunstyrelsen i enstaka och särskilda 
fall besluta om att frångå kravet på att försäljningspriset ska baseras på en oberoende 
expertvärdering. Försäljningspriset ska då i stället baseras på ett av kommunen bedömt 
marknadsvärde. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning  
av kommunägda fastigheter. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 268. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 194. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och 
vid försäljning av kommunägda fastigheter enligt föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadchefen 
KFS 
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§ 115 Dnr KS 2022/252 
  
Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för AB Melleruds 
Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per delåret uppgår till +2,8 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Det beror 
framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket och lägre kostnader för underhållsåtgärder  
än budgeterat.  

Prognosen för delåret pekar på ett resultat på 0,7 mkr, vilket är -0,5 mkr lägre än budget. 
Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat men ökade kostnader för el (cirka 3,7 mkr)  
påverkar resultatet negativt. 
Ökade el- och uppvärmningskostnader och stigande räntor innebär utmaningar inför nästa år. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för AB Melleruds Bostäder 
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-09-21, § 46-47. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 258. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 180. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
AB Melleruds Bostäder 
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§ 116 Dnr KS 2022/469 
 

Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. godkänna rapporten 

2. godkänna övriga nämnders rapporter  
3. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Bemanning av sjuksköterskor på  

särskilt boende" med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för  
generella statsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån 
nämndernas rapporter. 

Årets resultat beräknas till 41,9 mkr, vilket är 24,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 
5,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög 
inflation och beror främst på att skatteintäkterna fortsatt utvecklats starkt. 
Skatteunderlagstillväxten för 2021 och 2022 (lönesummorna) har ökat mer än vad Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) hade beräknat. Liksom föregående år har kommunen erhållit 
bidrag för höga sjuklönekostnader. 
Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9 mkr beror främst på bättre skatteunderlags-
prognos. 
Budgetavvikelsen på + 24,8 mkr är orsakat av högre skatteintäkter än budget + 12,3 mkr. 
Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +7,9 mkr, motsvarande en avvikelse 
på 1,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,6 mkr, 
socialnämnden beräknar ett överskott på +4,1 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 
0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,4 mnkr, vilket till största del 
avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Övriga större budgetavvikelse är ersättning 
för sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor.  Inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
beräknas kostnaderna öka med 5,2 mkr för el, driv och livsmedelskostnader. Detta föreslås 
finansieras av förfogandeanslaget. 

Årets nettoinvesteringar beräknas till 94,9 tkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. I prognosen är 
inräknat ett eventuellt förvärv av COOP-fastighet och utbyggnad av Åsebro förskola. För den 
skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 10 mkr lägre än budget 
och för den taxefinansierade verksamheten +57 mkr. Av detta bedöms ca 70 mkr behöva 
flyttas över till 2022. Årets investeringar finansieras av årets resultat och avskrivningar och 
minskad likviditet. 
De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.  

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som 
kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Enligt Socialstyrelsen finns 
inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal 
redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. 
Socialnämnden föreslås därför tillföras ett tilläggsanslag med 0,7 mkr, vilket finansieras genom 
att höja budgeten för generella statsbidrag. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 189, att uppmana de nämnder som visar 
underskott att arbeta för en budget i balans. 
Kommunens revisor Johan Lorentzon (M) redogör för granskningsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för Melleruds kommun 
• Nämndernas rapporter 
• Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 132. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-21, § 70. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-09-21, § 114. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 263. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 189. 
• Granskningsrapporter 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna rapporten. 
2. godkänna övriga nämnders rapporter.  

3. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Bemanning av sjuksköterskor på  
särskilt boende" med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för  
generella statsbidrag. 

 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 117 Dnr KS 2022/473 
 
Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total  
kostnad av 1 765 tkr.  

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att göra extra satsningar inom ett antal 
områden enligt beskrivning nedan:  

Park:   
Göra en upprustning av PD Lundgrens park där man kommer göra ett underhåll på de träd som 
finns. Anlägga en ny GC-väg, komplettera med planteringar, belysning samt träd. Utöver detta 
vill vi komplettera centrum med ytterligare julbelysning samt ny dekoration sommartid för att 
ersätta tidigare flaggspel.  

Total kostnad 500 tkr.  
Förvaltningen har tillsammans med folkhälsosamordnare och fritidsgruppen även sett ett behov 
av att skapa ytterligare ett inslag i utbudet av fritidsaktiviteter. Tanken är att anlägga en 
frisbeegolfbana på 9-hål. Tanken är att nyttja befintliga gräsytor så att man inte ökar behovet 
av driftkostnader.  

Total kostnad 140 tkr.  
Fastighet:  

Markarbeten i anslutning till Hällavägen i Dals Rostock. 

Total kostnad 175 tkr.  
I Sunnanå hamn ser vi ett behov av att tillsammans med aktörer i området ta fram idéskisser 
för hur kommunens mark ska utvecklas i framtiden. Arbete pågår med nytt miljötillstånd för att 
kunna fortsätta arbetet med exploateringen av bostäder. När området blir mer utbyggt med fler 
boende i området så behöver även kommunen utveckla sina delar. Därför är det viktigt att vi får 
fram en målbild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden.  

Total kostnad 150 tkr.  

Platsutveckling:  
Tidigare under året har kommunen beslutat att utveckla bottenplan i Karolinen, Dals-Rostock till 
att bli en mötesplats för samhället och föreningslivet. Lokalerna är slitna och behöver rustas 
upp och ny inredning och teknik behöver uppdateras för att möta dagens krav. Denna satsning 
ligger lämplig i tid för att stötta det redan pågående platsutvecklingsprojekt som pågår men 
även det befintliga föreningslivet.  
Total kostnad 800 tkr.  
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-10-19 22 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 266. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 190. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total  

kostnad av 1 765 tkr.  
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.  
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 118 Dnr KS 2022/475 
 
Skattesats för Melleruds kommun 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per 
skattekrona. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 

Föreslagen skattesats är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende Budget 2023, 
2022-06-22 § 89. 
Enligt Kommunallagen 11 kap 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november 
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Budgeten för 2023 kommer behandlas på kommunstyrelsens 
novembermöte. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 261. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 184. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per 
skattekrona. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
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§ 119 Dnr KS 2022/458 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023 enligt följande: 

Ons 25 januari  Ons 19 april Ons 27 september Ons 25 oktober 

Ons 22 februari Ons 24 maj  Ons 22 november 
Ons 22 mars Ons 21 juni  Ons 20 december 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde 
med fullmäktige ska hållas.  

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av 
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

Kommunstyrelsen fastställde den 6 oktober 2022, § 185, sammanträdesplan 2023 för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Tis 10 januari  Ons 5 april Ons 16 augusti Ons 11 oktober 
Ons 8 februari Ons 3 maj Ons 13 september Ons 8 november 

Ons 8 mars Ons 7 juni  Ons 6 december 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ons 11 januari  Tis 4 april  Tis 15 augusti Tis 10 oktober 

Tis 24 januari Tis 18 april Tis 29 augusti Tis 24 oktober 

Tis 7 februari Tis 2 maj Tis 12 september Tis 7 november 
Tis 21 februari Tis 23 maj Tis 26 september Tis 21 november 

Tis 7 mars Tis 5 juni  Tis 5 december 
Tis 21 mars Tis 20 juni  Tis 19 december 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi) 
Tis 7 februari Tis 18 april  Tis 10 oktober 

Tis 28 februari    
Mån 6 mars    

 
Miljö- och hälsorådet 
Mån 13 februari Mån 15 maj Mån 11 september Mån 4 december 
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Beslutsunderlag 
• Kalender 2023. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 250.    
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 185. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023 enligt följande: 
Ons 25 januari  Ons 19 april Ons 27 september Ons 25 oktober 

Ons 22 februari Ons 24 maj  Ons 22 november 
Ons 22 mars Ons 21 juni  Ons 20 december 

 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-10-19 26 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2022/91 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(rapport 3/2022).  
 
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.  
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande: 
• SoL-äldreomsorg 
• SoL-omsorg om personer med funktionshinder 
• SoL-individ- och familjeomsorg 
• LSS-omsorg om personer med funktionshinder 

För tredje rapporttillfället 2022 finns  

• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  

• Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.  

• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  

• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.  

• Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats, 
korttidsboende, under dröjsmålet.  

• Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till första 
erbjudandet.  

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 134. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-10-04, § 273. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 186. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(rapport 3/2022).  
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Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2022-10-19 28 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status 

Motion om att ingen 
enhetschef inom 
Melleruds kommun ska 
ha ansvar för fler än 
25 medarbetare 

KS 2017/733 
 

2017-12-20 
 

Roland 
Björndahl (M) 

 

Utreds av kommun-
styrelseförvaltningen 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 

KS 2018/125 2018-02-20 Daniel Jensen 
(KD) 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Motion om att hela 
Åsensbruk ska leva KS 2020/250 2020-04-09 Michael Melby 

(S) 
Utreds av kommun-
styrelseförvaltningen 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 252.   
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 122 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning, 
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte 
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om 
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade: 
 
Medborgarförslag Dnr Inkom Beslut 

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gångtrafik 
mellan Violvägen och Kroppefjälls 
hotell och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i Dals 
Rostock  
 

KS 2018/360 
 
 
 
 
  

2018-05-28 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 6 oktober 2022, § 193, 
att medborgarförslaget 
förslag anses vara under 
utredning med hänvisning 
till det pågående arbetet 
med detaljplanen på 
området. 

Medborgarförslag om åtgärder på 
Råggatan i Mellerud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

KS 2019/443 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2019-09-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Kommunstyrelsen beslutade 
den 6 oktober 2022, § 192, 
att tillgodose en grusad 
vändplan i östra änden av 
Råggatan. Detta då en 
utredning är på gång om 
vattenledningarna behöver 
bytas, bifalla åtgärd två i 
medborgarförslaget genom 
att samhällsbyggnads-
förvaltningen gräver  
ner en rännstensbrunn i 
vändplanen för att leda bort 
markvatten och avslå åtgärd 
tre i medborgarförslaget 
med hänvisning till att den 
mörka delen av gatan tillhör 
Trafikverket. 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Beslut 

Medborgarförslag om fritidsbank 
 
 
 
 
  

KS 2020/502 
 
 
  
 

2020-08-04 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 6 oktober 2022, § 196, 
att medborgarförslaget 
antas enligt utredningens 
förslag. 

Medborgarförslag om belysning 
längs gång- och cykelvägen mellan 
Odengatan och Ängenäsgatan 
 
 
 
 
 
 
  

KS 2021/11  
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-01-08 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 4 maj 2022, § 108, att 
anse medborgaförslaget 
besvarat med hänvisning till 
att gång- och cykelvägen 
inte är kommunal utan 
statlig. Kommunen har 
kontaktat Trafikverket som 
kommer att ta upp frågan i 
Trafikverkets 
belysningsgrupp. 

Medborgarförslag om två 
hundrastplatser i Åsensbruk  
 
 
 
 
 
 
 
  

KS 2021/17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-01-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 4 maj 2022, § 107, att 
anse medborgarförslaget 
vara under genomförande 
med hänvisning till tidigare 
beslut om hundrastgård i 
Äsensbruk och tar med 
förslaget om två hund-
rastplatser, en för stora 
hundar och en för små 
hundar, i arbetet. 

Medborgarförslag om 
belysningsstolpe på kullen vid 
grönområdet på Erlandserud  
 
 
 
 
 
  

KS 2021/101 
 
 
 
 
 
  

2021-02-15 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 4 maj 2022, § 106, att 
medborgarförslaget anses 
vara tillgodosett med 
hänvis-ning till den 
belysningsstolpe som satts 
upp i anslutning till kullen i 
samförstånd med 
förslagsställarna. 

Medborgarförslag om att plantera 
japanska körsbärsträd längs 
grönområde vid Österrådaplan 
 
 
 
 
 
  

KS 2021/395  
 
 
 
 
 
 
 

2021-06-21 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 4 maj 2022, § 109, att 
anse medborgarförslaget 
som besvarat med 
hänvisning till den pågående 
översyn av framtida grön-
område vid Österrådaplan 
och tar med förslaget om 
japanska körsbärsträd i 
utredningen. 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Beslut 

Medborgarförslag om en anonym 
undersökning/studie om hur 
service och bemötande upplevs  
av vårdtagare och anhöriga/ 
kontaktpersoner/gode män inom 
de olika omsorgerna  

KS 2021/694 
 
 
 
 
  

2021-12-29 
 
 
 
 
 

Socialnämnden beslutade 
den 29 mars 2022,  
§ 41, att anse medborgar-
förslaget vara besvarat i och 
med att socialförvaltningen 
redan idag gör anonyma 
brukarundersökningar. 

Medborgarförslag om att använda 
kommunens drönare för att 
lokalisera och förstöra måsbon 
inom tätbebyggt område 
 
  

KS 2022/118 
 
 
 
 
  

2022-03-03 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 4 maj 2022, § 102, att 
anses vara tillgodosett med 
hänvisning till att det som 
förslagsställaren föreslår 
tillgodoses genom andra 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 253.    
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 203. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 123 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning, 
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är 
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap § 9). 
Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer 
att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som kommunstyrelsen 
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 
 

Medborgarförslag Dnr Inkom Förslagsställare Status 

Medborgarförslag om 
motorcrossbana i Mellerud  

KS 2019/416 
  

2019-08-19 
 

Jesper Lundquist  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
väjningsplikt i korsningen 
Kapellgatan/Köpmantorget  

KS 2020/614 
 
  

2020-10-06 
 
 

Ing-Mari Hultgren 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
skateboardramp i Åsensbruk  

KS 2020/777 
  

2020-12-09 
 

Ludwig Jonsson 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg från centralorten 
till Bloms Varuhus  

KS 2021/434 
 
  

2021-07-30 
 
 

Monica Algotsson  
 
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om cykelväg 
på eller bredvid järnvägen från 
Håverud till Mellerud  

KS 2021/481  
 
 

2021-08-30 
 
 

Mirjam Jager 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om att lägga 
en halvmeter med grus eller 
kolstybb bredvid gång- och 
cykelbanan runt golfbanan  

KS 2021/572 
 
 
  

2021-10-19 
 
 
 

Fredrik Norgren  
 
 
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om gatljus på 
gång- och cykelvägen mellan 
Oxgatan och Travgatan i 
Mellerud  

KS 2021/613 
 
  

2021-11-09 
 
 

Inga-Britt och Jan-
Olof Larsson  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Förslagsställare Status 

Medborgarförslag om belysning 
i hundrastgården i Mellerud  

KS 2021/618  
 

2021-11-10 
 

Maria Johnsson  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om badstege 
på ön vid Vita Sannar samt på 
närliggande udden  

KS 2021/619 
 
  

2021-11-11 
 
 

Frank Iversen 
Olausson  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om att 
fordonshastigheten på och runt 
Köpmantorget anpassas till 
gångtrafikanter  

KS 2022/17 
 
 
  

2022-01-04 
 
 
 

Gunnar Andersson 
 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om ett mer 
handikappvänligt Mellerud  

KS 2022/80  
 

2022-02-09 
 

Monica Algotsson 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om bättre 
belysning vid Lunden/ 
Parkgatan för ökad trygghet 
och säkerhet  

KS 2022/104 
 
  

2022-02-24 
 
 

Carina Blad-
Eriksson  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om ett klot 
som synkar med gatunamnen i 
rondellen in till Ängenäs  

KS 2022/154  
 
 

2022-03-23 
 
 

Evalotta Olsson 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om farthinder 
vid övergångsstället ner till 
Sundserudssjön  

KS 2022/172  
 
 

2022-03-30 
 
 

Tobias Fors 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om lekplats i 
Åsensbruk   

KS 2022/195 
  

2022-04-07 
 

Zivojka Barac 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om skyltar 
vid hundrastgården i Mellerud 
med texten Rökning förbjuden 
och Att här plockar man upp 
efter sin hund  

KS 2022/237  
 

2022-05-04 
 

Carina Bengtsson 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om att 
Tingshusgatan i Mellerud döps  
om till Olle Ljungs gata  

KS 2022/289  
 
 

2022-05-27 
 
 

John-Erik Vilhelm 
Karlsson  
 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
namnförslag (Mittpunkten) på 
den nya byggnaden på 
Köpmantorget i Mellerud 

KS 
2022/322 2022-06-17 Lena Hoyng 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Förslagsställare Status 

Medborgarförslag om 
namnförslag (Mellestraden) på 
den nya byggnaden på 
Köpmantorget i Mellerud 

KS 2022/338 2022-06-22 Hans Östlund 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om en 
lekplats i Håverud 
 

KS 2022/404 2022-08-09 Hanna Ström 
Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om en 
actionpark i Mellerud 
 

KS 2022/405 2022-08-11 Anette Franke-
Nygren 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Medborgarförslag om farthinder 
på Storvägen i Åsensbruk 
 

KS 2022/418 2022-08-22 Catarina 
Lynghammar 

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 254. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 204. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 124    
 
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. 

• Protokoll 2022-09-28 - Slutlig rösträkning och mandatfördelning - val till kommunfullmäktige. 
Dnr 2022/481. 

• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti 2022 med 
revisionsrapport. Dnr 2022/496. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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