
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 
  Sammanträdesdatum sida 
Kommunfullmäktige  2020-10-21 1(27) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 21 oktober 2020, klockan 18.00 – 20.00,  
i Sparbanksalongen på Kulturbruket i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare    

 
 
 
 
 

  
 

Övriga Evert Magnusson, ordförande kommunens revisorer § 119 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Martin Andersson (SD) och Helena Hultman (C) 
Ersättare Tony Johansson (MP) och Kent Bohlin (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 23 oktober 2020, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 116 - 130 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .................................................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl  

 Justerande .................................................................................................................................................................. 
 Martin Andersson                          Helena Hultman 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-21 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-10-23  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-11-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Nej Anna Sanengen Ja 

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Ja   

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Nej Sven Eriksson Ja 

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Nej Sandra Rexefjord Ja 

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Nej Olof Sand Ja 

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) Ja   

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) Ja   

Martin Eriksson (C) Ja   

Tony Andersson (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

§ 116  Information om pandemin Covid-19 (Corona) 4 

§ 117  Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt  
arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj månad 2020 och året  
ut att användas till julhälsning till äldre och ensamma 

5 

§ 118  Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

8 

§ 119  Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun med 
revisorernas granskningsrapport 

9 

§ 120  Slutredovisning av projekt Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 (Bråna Sjöskog)  11 

§ 121  Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun, antagande 12 
§ 122  Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud 14 

§ 123  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021  15 
§ 124  Redovisning av obesvarade motioner 16 

§ 125  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 18 

§ 126  Redovisning av besvarade medborgarförslag 22 
§ 127  Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om politiskt ansvar för att 

genomföra heltidsresan i Mellerud 
24 

§ 128  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur Mellerud agerat under 
pandemin för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare 

25 

§ 129  Nytillkomna medborgarförslag 26 
§ 130  Anmälan om inkomna ärenden 27 
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§ 116 Dnr KS 2020/170 
 
Information om pandemin Covid-19 (Corona) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson (C) lämnar en aktuell rapport om läget i 
kommunens verksamheter och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin  
Covid-19 (Corona). 

Ett möte med partiernas gruppledare genomförs i direkt anslutning till att fullmäktiges mäte 
avslutats. 
 
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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§ 117 Dnr KS 2020/289 
 
Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår 
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj 
månad 2020 och året ut att användas till julhälsning till äldre och 
ensamma 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till  
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den 
förtroendevalde finner lämpligt.  
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Roland Berglund (SD),  
Tony Andersson (SD) och Sandra Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte 
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att 
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen. 

I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 46, infördes ett inläsningsarvode på 
200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som tjänstgör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige 
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.  
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, § 118, antagit ett nytt reglemente för 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta 
beslut framgår arvodesberedningens överväganden.  

Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt 
den förtroendevalde finner lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 293.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 226. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till  
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den 
förtroendevalde finner lämpligt.  

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



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-10-21 6 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst för Ulf Rexefjords förslag 

Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för Ulf Rexefjords förslag 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag: 
 
Beslutet skickas till 
Berny Dahlberg (SD) 
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Omröstningslista § 117 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C) Anna Sanengen X   

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD)   X  

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S) Olof Sand X   

Pål Magnussen (V)  X   

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)   X  

Anita Augustsson (KIM)  X   

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Helena Hultman (C)  X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S)  X   

Martin Eriksson (C)  X   

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 25 6  
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§ 118 Dnr KS 2020/593 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsbokslut 
till och med 2020-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden och prognos på 
årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål. 

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhälls-
byggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förvaltning 2,0 mkr. För affärs-
verksamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens resultat 
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar 
inte resultatet. 
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms två uppnås helt, fem delvis och fem nås inte alls. 
Covid-19 har medfört att aktiviteter för nå målen inte kunnat genomföras i år. 

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och 
valnämndens uppföljningar. Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på -0,2 mkr  
och överförmyndaren ett underskott på -0,5 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för KF och KS. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 307.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 223. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Förvaltningsekonomen kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningsekonomen samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunens revisorer 
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§ 119 Dnr KS 2020/273 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna rapporten för Melleruds kommun.  

2. godkänna övriga nämnders rapporter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret 
utifrån nämndernas rapporter. 
Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är +1,7 mkr bättre än budget. 

Resultatförbättringen från prognos 1med 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för 
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre 
skatteunderlagsprogos med (8 mkr). 

Covid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin. Skatteunderlagprognosen 
grundas på Sveriges kommuner och region (SKR) prognos. De konstaterar i sin prognos 
att osäkerheten är stor. En långsammare återhämtning av samhällsekonomin än deras 
scenario innebär lägre skatteintäkter. 
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-11,3 mkr, varav 
socialnämnden -7,1 mkr och kultur- och utbildningsnämnden -6,5 mkr, medan övriga 
finansieringsposter beräknas bli +8,2 mkr bättre än budget. Bland annat ersättning från 
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Skatt och bidrag bedöms bli +4 mkr bättre 
budget. Finansnettot beräknas bli +0,8 mkr bättre än budget. 

Årets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget. 

Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och 
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås två. I budgeten för 2020 beslutade 
fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella 
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning. 

Kommunens revisorer har den 12 oktober 2020 överlämnat revisorernas bedömning av 
delårsrapporten, 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020, § 224, att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte 

uppnår en budget i balans. 

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för 
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att nämnder 
där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

 
Ordföranden för revisorerna redovisar granskningsrapporten.  
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Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun. 
• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för BN, KUN och SN. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 308.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 224. 
• Revisionsrapporten Granskning av delårsrapporten 2020-08-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. godkänna rapporten för Melleruds kommun.  

2. godkänna övriga nämnders rapporter. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 120 Dnr KS 2018/641 
 
Slutredovisning av projekt Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 
(Bråna Sjöskog)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett 
av tomterna på Örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordförvärvslagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 150  
• Slutredovisning.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 318. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 217. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och 
avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 121 Dnr KS 2017/452 
 
Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun, antagande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud. 
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen. 
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den 
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent 
uppställning av husvagnar och villavagnar.  

Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör 
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motions- 
och promenadstigar att förbättras.  
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig camping-anläggning 
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och 
promenadstigar.  
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.  

Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under 
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.  

Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget på 
deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att kunna 
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på 
plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa 
betydelse för detaljplanens genomförande.  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 124, att  
1. godkänna granskningsutlåtandet.  

2. godkänna detaljplanens antagandehandling med ungefärligt inlagda u-områden för 
Vattenfalls ledningar.  

3. föreslå Kommunfullmäktige att, efter att exakta u-områden är inlagda, anta detaljplanen för 
Vita Sandars camping.  

 
Beslutsunderlag 

• Detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling). 
• Fastighetsförteckning  
• Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, § 124.  
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 303.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 221. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
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§ 122 Dnr KS 2020/584 
 
Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av Åtgärdsvalsstudie E45 
Vänersborg-Mellerud i enlighet med bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan 
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h.  
Det första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilken 
initierades 2018. 
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående 
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.  

Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet 
att inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för 
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkortats väsentligt och  
ett remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.  

Beslutsunderlag 

• Remiss Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud. 
• Missiv. 
• Förslag till yttrande från Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 304.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 222. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av Åtgärdsvalsstudie E45 
Vänersborg-Mellerud i enlighet med bilaga men med följande ändringsyrkande som innebär att 
följande stycke utgår/stryks:  

Som ett första steg i arbetet mot att värna om de areella näringarna föreslås i remissmaterialet 
att byte av mark lantbrukarna emellan är en viktig åtgärd på kort sikt. Melleruds kommun ser 
detta som en bra första åtgärd och som tillsammans med parallellvägar till E45 förhoppningsvis 
kan komma att stärka lantbruket trots ombyggnationen. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar på Morgan E Anderssons ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta/avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Infrastrukturansvarig Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 123 Dnr KS 2020/550 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Ons 27 januari  Ons 21 april Ons 22 september Ons 20 oktober 
Ons 24 februari Ons 26 maj  Ons 17 november 

Ons 24 mars Ons 23 juni  Ons 15 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 beslutade den 9 oktober 2020, § 227, att fastställa sammanträdesplan 
2021 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 294.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 227. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande: 
Kommunfullmäktige 

Ons 27 januari  Ons 21 april Ons 22 september Ons 20 oktober 

Ons 24 februari Ons 26 maj  Ons 17 november 
Ons 24 mars Ons 23 juni  Ons 15 december 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 124 
 
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 Inkom Inlämnad av Aktuell status 

Motion om att det ska bli 
avgiftsfritt att lämna sopor 
för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för ökad 
tillgänglighet  

KS 2017/464 
 
 
 
 
  

2017-08-15 
 
 
 
 
 

Anette Levin  
(L)  
 
 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 
 

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 utreda 
möjligheterna att inrätta/ 
bygga ett säkert och tryggt 
sätt att ta sig över E45 och 
Rv 166  

KS 2018/519 
 
 
 
  

2018-08-27 
 
 
 
 

Jörgen Eriksson 
(KIM)  
 
  

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 

Motion om att Melleruds 
kommun upphör med 
parkeringsbevakning 
snarast möjligt  

KS 2020/288  2020-04-23 Martin Andersson 
(SD)  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 
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Motion Dnr Inkom Inlämnad av Aktuell status 

Motion om att samtliga 
politiker i kommunfull-
mäktige avstår från sitt 
arvode på 200 kronor/ 
fullmäktigemöte från och 
med maj månad 2020 och 
året ut att användas till 
julhälsning till äldre och 
ensamma  

KS 2020/289 
 
 
 
 
 
 
  

2020-04-23 
 
 
 
 
 
 
 

Berny Dahlberg 
(SD) 
 
 
 
 
 
  

KS 9/10 

Motion om att taxan för 
uteserveringar i Melleruds 
kommun tas bort 
permanent  

KS 2020/447 
 
 
  

2020-06-22 
 
 
 

Liselott Hassel 
(SD) 
  

Utreds av sam- 
hällsbyggnds- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 296.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 228. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-10-21 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 
 
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 Inlämnad av Aktuell status 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid  

KS 2017/327  2017-06-08 Paula Jacobsson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
utökning av befintlig 
hundrastgård i Mellerud  

KS 2018/170  2018-03-09 Maria Ihrén  KSAU 19/10 

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  

KS 2018/213  2018-03-27 Carina 
Bengtsson  KSAU 19/10 

Medborgarförslag om 
skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna för 
att påminna bilister att de 
behöver visa mer hänsyn för 
de oskyddade cyklisterna  

KS 2018/342  2018-05-15 Jesper 
Andersson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen  

KS 2018/355  2018-05-24 Lennart Norén  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Inlämnad av Aktuell status 

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 Dan Pettersson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i Mellerud  

KS 2018/495  2018-08-14 Inger Claesson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning i 
Åsensbruk  

KS 2018/569  2018-09-25 Valentina Berisha  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
utökade öppettider på 
Hunnebyns återvinnings-
central  

KS 2018/677  2018-11-12 Carina Blad-
Eriksson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
utökad hundrastgård i 
området mellan 
Viaduktgatan - Storgatan - 
Järnvägsgatan i Mellerud  

KS 2019/67  2019-02-14 Ingvar Lisius  KSAU 19/10 

Medborgarförslag om att 
snygga till f.d. lekplatsen vid 
Södergatan i Mellerud  

KS 2019/341  2019-06-11 Mona Skoogh  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
utegym i Sunnanå  KS 2019/345  2019-06-20 Lars-Göran 

Johansson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
motorcrossbana i Mellerud  KS 2019/416  2019-08-19 Jesper Lundquist  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
åtgärder på Råggatan i 
Mellerud  

KS 2019/443  2019-09-06 
Yvonne och 
Steefan 
Mårtensson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att 
kartlägga ödehus på landet  KS 2019/547  2019-11-06 Karl-Ivar 

Karlsson  

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
uppgradering av teknisk 
utrustning m.m. i 
Erikstadsrummet och 
Grinstadsrummet i 
kommunhuset  

KS 2019/568  2019-11-13 Ingvar Lisius  
Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 
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Medborgarförslag Dnr Inkom Inlämnad av Aktuell status 

Medborgarförslag om 
belysning över stora bron i 
Håverud  

KS 2019/636  2019-12-16 Johnny Persson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
försäljning av mottaget 
material vid återvinnings-
stationen Hunnebyn  

KS 2020/6  2020-01-03 Richard Olausson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att en 
lampa sätts upp på yttre 
båtrampen i Sunnanå hamn  

KS 2020/63  2020-01-29 Cristian 
Andersson  KSAU 19/10 

Medborgarförslag om 
utbyggnad av glasskiosken 
på Köpmantorget  

KS 2020/232  2020-04-01 Marina Udén  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Åsensbruk  KS 2020/345  2020-05-13 Anita Johansson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
aktivitetsparken vid 
Rådaskolan  

KS 2020/427  2020-06-15 
Annika Ahlqvist 
och Bo 
Andersson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
aktivitetsparken vid 
Rådaskolan  

KS 2020/428  2020-06-15 
Maj-Britt och 
Gunnar 
Johansson  

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
aktivitetsparken vid 
Rådaskolan  

KS 2020/434  2020-06-16 Lena Nilsson  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att vid 
fulla återvinningscontainrar 
meddelar Melleruds 
kommun om tömning  

KS 2020/453  2020-06-24 Conny Klingborg  
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
fritidsbank  KS 2020/502  2020-08-04 Hannah 

Andersson  

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  

KS 2020/540  2020-08-28 Carina 
Bengtsson  KSAU 19/10 

Medborgarförslag om att 
bygga ut hundrastgården i 
Mellerud  

KS 2020/546  2020-08-31 Emma Borghult  KSAU 19/10 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 297.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 229. 
 
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. 
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§ 126 
 
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 Inkom Beslut 

KS 2017/636 
Medborgarförslag om att en cykelbana 
byggs från Mellerud till Håverud  

2017-11-10 

Kommunstyrelsen beslutade den  
12 augusti 2020 att anse 
medborgarförslaget som besvarat 
med hänvisning till att förslaget 
kommer att tas med i det arbete 
som pågår med framtagandet av 
en plan för gång- och cykel-
vägnätet inom Melleruds kommun. 

KS 2018/154 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, gällande att 
statistik över utredningarnas förslag ska 
tas fram och publiceras  

2018-03-07 

Socialnämnden beslutade den  
20 april 2020 att avslå med-
borgarförslaget då det saknar  
laglig grund 

KS 2018/218 
Medborgarförslag om att Melleruds 
kommun gör den öppna verksamheten 
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på 
helger  

2018-03-28 

Socialnämnden beslutade den  
26 augusti 2020 att anse 
medborgarförslaget besvarat med 
stöd av att verksamheten anpassas 
utifrån deltagarnas behov och 
aktivitetsplan, vid behov kommer 
det även att vara öppet på helger. 
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Medborgarförslag Inkom Beslut 

KS 2019/185 

Medborgarförslag om att byta ut 
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den 
nya digitala och uppdaterade versionen  

2019-04-01 

Kultur- och utbildningsnämnden 
beslutade den 9 mars 2020 att 
bifalla medborgarförslaget om att 
framställa och tillhandahålla en 
digital kopia av Kroppefjällsfilmen 
för utlåning på kommunbiblioteket 
men att avslå att ha digitala kopior 
av Kroppefjällsfilmen till försäljning. 

KS 2019/216 

Medborgarförslag om att Melleruds 
kommun anställer en person som ger 
stöd till personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning  

2019-04-10 

Socialnämnden beslutade den  
27 maj 2020 att avslå 
medborgarförslaget då det saknas 
ekonomiska förutsättningar till att 
inrätta en sådan tjänst. 

KS 2019/460 
Medborgarförslag om att öka demokratin 
och förståelsen om EU 

2019-09-17 

Kommunstyrelsen beslutade den  
9 september 2020 att bifalla 
medborgarförslaget genom att 
kommunchefen får i uppdrag att 
kontakta Högskolan Väst om 
intresse för en studentuppsats. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 298. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, § 230. 
 
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. 
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§ 127 Dnr KS 2020/539  
  
Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om politiskt 
ansvar för att genomföra heltidsresan i Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) har den 27 augusti 2020 lämnat in en interpellation, ställd till socialnämndens 
ordförande, med följande fråga: 

Vad tänker du ta för politiskt ansvar för att skapa förutsättningar, så att heltidsplanen  
2018-2022 i Melleruds kommun, genomförs så att de anställdas önskade sysselsättningsgrad 
blir verklighet? 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 114, att interpellationen fick ställas 
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, § 114. 
• Socialnämndens ordförandes svar på interpellationen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen  
som besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Michael Melby (S) 
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§ 128 Dnr KS 2020/555  
  
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur 
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och attraktiv 
arbetsgivare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 4 september 2020 lämnat in en interpellation, ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, med följande frågor: 

Vad gör Mellerud för att vara en bra arbetsgivare?  
Vilka satsningar görs för att kommunen som arbetsgivare för att vi ska tillämpa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer? 
Hur används digitala verktyg för att möjliggöra för medarbetare att arbeta hemifrån? 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 114, att interpellationen fick  
ställas och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 

• Pål Magnussens interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, § 114. 
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen  
som besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Pål Magnussen (V) 
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§ 129    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om väjningsplikt i 
korsningen Kapellgatan/Köpmantorget  
Dnr KS 2020/614 

Ing-Mari Hultgren, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om rondell i 
korsningen Norra Kungsgatan/ 
Bergsgatan 
Dnr KS 2020/615 

Ing-Mari Hultgren, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 130    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 om att utse Helena Hultman (C) till ny ledamot och Karin 
Hilmér (C) till ny ersättare med anledning av Karolina Hultman Wessmans avsägelse av 
förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2020/503. 

• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti 2020 med 
revisionsrapport. Dnr KS 2020/601  

• Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder. Dnr KS 2020/602  
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2020. 

Dnr KS 2020/610  
• Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund. Dnr KS 2020/636 
• Förvaltningsrättens dom 2020-10-15 i mål angående Begäran om laglighetsprövning av 

kommunfullmäktiges i Melleruds kommun beslut om revisorer. Dnr KS 2019/23  
 
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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