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§ 61 
 
Information om schemaläggning och bemanning inom vård och 
omsorg 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen informerar om hur förvaltningen arbetar med schemaläggning och bemanning 
inom vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 62  Dnr KS 2022/110 
 
Svar på förfrågan om samarbete kring pilotprojekt Integration 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ingå och medfinansiera pilotprojektet ” Integration för lokal utveckling” via LEADER 
Framtidbygder med 50 tkr under projekttiden 2022–2023. 

2. finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

LEADER Framtidsbygder har den 25 februari 2022 översänt en förfrågan om samarbete inom 
ramen för Pilotprojekt – Integration för lokal utveckling 2022–2023. Samarbetet består i 
partnerskap och aktivt deltagande i projektet samt medfinansiering med 50 000 kr. 
Kommunernas svar önskas senast 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Förfrågan om partnerskap/medfinansiering av pilotprojekt. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 83. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD), Marianne Sand Wallin (S) och Peter Ljungdahl (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ingå och medfinansiera pilotprojektet ” Integration för lokal utveckling” via LEADER 

Framtidbygder med 50 tkr under projekttiden 2022–2023. 
2. finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

LEADER Framtidsbygder 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 63 Dnr KS 2022/146 

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som  
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2021.   
Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksamheten -476 tkr 
och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. Årets 
negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter, vilket bland annat 
beror på att kunder inte velat släppa in personal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare  
år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen 
resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed.  
I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten. 
Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med 
de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. Däremot görs bedömningen att 
verksamhetens mål, utifrån årsredovisningens återrapportering, delvis är förenligt med de av 
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar 
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse. 
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.  
• Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.  
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-02-24, § 5. 
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, § 13. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 103. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 64 Dnr KS 2022/139 

Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2021 och 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 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 avseende god ekonomisk hushållning. 

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att förvaltningsberättelse, 
driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättat enligt lagstiftning och god 
redovisningssed eller att resultatet inte är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga 
mål fullmäktige fastställt i budget 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapport Granskning av god kommunal hushållning 2021  
• Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2021 
• Revisorernas utlåtande 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 104. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
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§ 65 
 
Ekonomiinformation 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen informerar om hur kommunens ekonomi  
påverkas av det allvarsamma läget i omvärlden i form av ökade kostnader på varor, tjänster 
och drivmedel m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 66 Dnr KS 2022/114 
 
Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot 
förtroendevalda  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat  
och våld mot förtroendevalda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt hos Sveriges 
Kommuner och regioner om hot och hat mot förtroendevalda. Ett förslag till riktlinjer togs fram 
inom projektet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna. 
Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun.  

Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 84. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat  
och våld mot förtroendevalda. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 67 Dnr KS 2022/131 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, 
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten 
inom Melleruds kommun 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 86. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 68 Dnr KS 2022/132 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och 
göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom 
Melleruds kommun 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2021.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 87. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 69 Dnr KS 2022/130 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun – årsrapport 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, 
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten 
inom Melleruds kommun 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2021.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 88. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2021.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 70 Dnr KS 2022/127 

Ansökan om vattenverksamhet i Sunnanå Hamn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta tillståndsprövning för 
vattenverksamhet i Sunnanå Hamn samt avtala med entreprenören om genomförandeperiod 
och villkor enligt förd diskussion. 

2. finansiering med 487 tkr sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta en kräldjursinventering. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2011 erhöll Melleruds kommun tillsammans med Frykvalla förvaltning en vattendom för 
planerade arbeten i Sunnanå Hamn. Genomförandetiden i domen var på fem år och samtliga 
arbeten hann inte färdigställdas. Kvarvarande arbeten är så pass omfattande att det krävs en 
ny ansökan om vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11. 
Vi har genom ramavtal miljö- och teknikkonsulter Sinfra avropat uppdraget. Tyréns AB har 
lämnat anbud samt upprättat en genomförandebeskrivning. 
 
Beslutsunderlag 

• Anbud samt genomförandebeskrivning från Tyréns. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 89. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta tillståndsprövning för 
vattenverksamhet i Sunnanå Hamn samt avtala med entreprenören om genomförandeperiod 
och villkor enligt förd diskussion. 

2. finansiering med 487 tkr sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta en kräldjursinventering. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Handläggaren 
Ekonom samhllsbyggnadsförvaltningen 
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§ 71 Dnr KS 2022/109 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i åtta 
elbilsladdare vid stugor  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr 
(100 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 
Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en 
investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid är 10 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 90. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr 

(100 000 kronor). 
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 

investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhllsbyggnadsförvaltningen 
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§ 72 Dnr KS 2022/108 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i plattsättning 
vid resterande del av poolområdet  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna en investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet till  

ett belopp av 330 384 kronor. 
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 

investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en 
investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 330 384 kronor. Begärd avskrivningstid är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB. .  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 91. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna en investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet till  

ett belopp av 330 384 kronor. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhllsbyggnadsförvaltningen 
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§ 73  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Brottsförebyggande rådet information om ny alg om brottsförebyggande arbete  
den 7 april 2022. 

• Extra styrelsemöte med DDVJ om organ förändring den 12 april 2022. 

• Styrelsemöte i MellerudsNavet den 12 april 2022. 

• Presidiemöte med Melleruds Bostäder den 13 april 2022. 

• Styrelsemöte Visit Dalsland den 20 april 2022. 

• Avtalstecknande med Scandia, Minnesota i USA om Sister City den 20 april 2022. 

• Studiebesök Upplevelsecenter i Åhus den 20-23 april 2022. 

• Årsmöte i Svinesundskommittén den 22 april 2022. 

• Samverkansråd 4D den 22 april 2022. 

• Näringslivsråd den 26 april 2022. 

• Politiskt samråd Naturbruksutbildning den 26 april 2022. 

• Småkoms årsmöte den 27-29 april 2022. 

• Årsmöte Nätaktiebolaget Biogas Brålanda den 29 april 2022. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 74  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Slutfasen av årets lönerevision är inledd. Utbetalning av ny lön kommer att ske i maj. 

• MBL-förhandling angående omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen. 

• Hantering av vikarier under sommarperioden. 

• Medarbetarenkätverktyg, upphandling m.m. 

• Återkoppling till Arbetsmiljöverket av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 75 
 
Presentation av förstudien Godsutveckling Dal Västra Värmlands 
Järnväg 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med att ta fram förstudien Godsutveckling Dal Västra Värmlands Järnväg har varit att 
klarlägga den spårbundna godstrafikens möjligheter och vilka insatser som skulle gagna en 
positiv tillväxt för näringslivet i området, med särskilt fokus på Billingsforsterminalen men även 
sågverksområdet, Mustadfors/Långed samt Åsensbruk.  
Förstudien ska identifiera intressenter och vilka insatser dessa är beredda att göra. Allt mot 
bakgrund av bedömt ökat företagsintresse, behovet att ta tillvara de underhållsinsatser som 
gjorts på spåret, inte minst cirka 60 mkr runt 2014, samt att i största möjliga mån nyttja 
järnvägens potential med hänsyn till minskad klimatpåverkan, avlastning av vägnät och ökad 
säkerhet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 76 
 
Presentation av genomförandeplan för Det Goda Livet i Dalsland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 Det Goda Livet i Dalsland - 
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland. 
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens 
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och 
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för 
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för 
Dalsland. 
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive 
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för 
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021. Dialogerna har 
bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera som en ram för 
genomförande under perioden 2021 till 2025.  
I planen beskrivs bland annat hur genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta 
avsiktsförklaringen åtar sig parterna att medverka till och driva satsningar inom ramen för Det 
Goda Livet i Dalsland och den genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.  

Beslutsunderlag 

• Det Goda Livet i Dalsland – Plan för genomförande oktober 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 77 Dnr KS 2022/66 
 
Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors,  
Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan 
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande 
dokumentet. 

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.  
 
Protokollsanteckning 
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Samverkan Dalslandskommunerna emellan är bra, och viktigt. Sverigedemokraterna i Mellerud 
ställer sig helt och fullt bakom den tanken. Vi tänker dock inte kasta oss in i ett helt okritiskt 
ställningstagande till samverkan på alla villkor. Vi ska samverka när vi kan, där vi kan. Men alltid 
med vår egen kommuns bästa för ögonen.  
Vi förutsätter att detta sker del för del där vi kan värdera varje tänkbart samarbetsområde och 
projekt för sig och därefter ta ställning. Det finns frågetecken, men också möjligheter. 
För övrigt tror vi att det helt säkert varit lättare att ha en djupare insikt i detta och kanske 
kunnat känna fastare mark under fötterna om det inte endast varit en Centerpartist och en 
Socialdemokrat som representerat kommunen i den process med möten etc som ägt rum och 
lett fram till denna avsiktsförklaring. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.  
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka 
kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och 
leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.  

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker 
under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.   

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i  
4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad 
samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av 
Slutrapport Dalslandssamverkan, 2018-05-25 använts.  

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision, 
syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.  
Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och 
tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för,  
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund 
och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka. 

Med ovanstående som grund har Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D arbetats 
fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att 
belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan. 
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Genom att anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D åtar sig parterna att aktivt 
driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna 
syften och mål. 
 
Beslutsunderlag 

• Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25 
• Förslag Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 79. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan 

mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande 
dokumentet. 

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 78 Dnr KS 2022/100 
 
Samverkansavtal för Campus Dalsland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna bifogad budget och jämte fördela kostnaderna mellan de sex ingående 
kommunerna i samverkansavtalet (1/6 av den kommunala insatsen) under avtalsperioden 
2022-2024.  

2. ge bifall till föreslaget samverkansavtal (organisationsform).  
 
Reservation 
Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD) och Eva Ericson (SD) reservar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Campus Dalsland har följande mål:  

• tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland 

• vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter 

• människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig 

• möjliggöra livslångt lärande 
Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa eftergymnasiala program och 
kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, alternativt genom anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad 
utbildning. De programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed huvudsakligen  
att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats på Campus Dalsland under 
utbildningen.  

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 80, att återremittera ärendet till kommunchefen 
för ytterligare komplettering av beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 23. 
• Förslag Samverkansavtal Campus Dalsland. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 80. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 100. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD), Morgan E Andersson (C) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets 
förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna bifogad budget och jämte fördela kostnaderna mellan de sex ingående 

kommunerna i samverkansavtalet (1/6 av den kommunala insatsen) under avtalsperioden 
2022-2024.  
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2. ge bifall till föreslaget samverkansavtal (organisationsform).  
 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag till samverkansavtal för Campus 
Dalsland. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Projektsamordnaren 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Färgelanda kommun 
Ekonomichef 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 79 Dnr KS 2021/133 
 
Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger 
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt 
partistöd och när utbetalning sker varje år.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 
nästkommande år. 

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-21, § 42. 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)  
• Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 115. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 80 Dnr KS 2022/155 
 
Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022: 
• Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 
• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  
• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger 
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt 
partistöd och när utbetalning sker varje år.  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 
nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om 
redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 
för nästkommande år. 

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022. 
• Uträkning 2022 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 116. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022: 

• Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 
• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  
• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
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• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 81  Dnr KS 2021/592 
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska kommunstyrelsen utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 
Henrik Sandberg (MP)  
Personalenheten (löner) 
Troman 
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§ 82  Dnr KS 2021/592 
 
Kompletteringsval av ny ersättare i förhandlingsdelegationen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i 
förhandlingsdelegationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Youseff El-Ghoul (MP) den 25 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i förhandlingsdelegationen ska kommunstyrelsen utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ersättare i 
förhandlingsdelegationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 
Henrik Sandberg (MP)  
Personalenheten (löner) 
Troman 
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§ 83 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 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) 

 
 

KSAU 2022-04-05 

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 

Motion om en hållbar 
kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg 
om äldre 

KS 2022/21  2022-01-11 

Michael Melby 
(S) Marianne 
Sand Wallin (S)   

 

Utreds av 
socialförvaltningen 
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Motion Dnr Inlämnad Motionär Status 

Motion om treårigt 
prov av sex timmars 
arbetsdag vid Ängenäs 
äldreboende 

KS 2022/31  2022-01-13 Pål Magnussen 
(V) 

Utreds av 
socialförvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 92. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 84 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till 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 lekplats i 
Dals Rostocks tätort tillgängligt 
för allmänheten dagtid  
 

 

 
 

KS 2017/327  

 
 

 
 

 

2017-06-08 

 
 

 
 

 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 3 november 2021, § 
245, att tacka för 
medborgarförslaget som 
inspirerat genomförandet av 
investeringsprojektet 
Lekplats Dals Rostock och 
som nu är genomfört och 
slutredovisat. 

Medborgarförslag om papperskorg 
vid konstgräsplanen  

 
 

 
 

KS 2018/355  
 

 
 

 
 

2018-05-24 
 

 
 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 3 november 2021, § 
244, att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till 
den befintliga papperskorgen 
152 meter bort. 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-04-06 32
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Medborgarförslag Dnr Inkom Beslut 
Medborgarförslag om utegym i 
Sunnanå  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS 2019/345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2019-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 1 december 2021, § 
273, att avslå 
medborgarförslaget med 
hänvisning till att kommunen 
anser att behovet är 
tillgodosett genom det 
befintliga utegymmet i 
Mellerud samt att det i 
närheten av Sunnanå finns 
ett flertal vandringsleder för 
motionsutövande. 

Medborgarförslag om att skyltar 
med förkörsrätt sätts upp vid 
refugerna längs Viaduktgatan i 
Mellerud  

 

 
 

 

KS 2021/144 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2021-03-09 
 

 

 
 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 1 december 2021, § 
274, att anse 
medborgarförslaget besvarat 
med hänvisning till att frågan 
om skyltning lämnats vidare till 
Trafikverket då Viaduktgatan är 
en statlig väg. 

Medborgarförslag om kommunalt 
bidrag till cykel till medborgare 
som önskar cykla i stället för att 
ta bilen  

 
 

KS 2021/594 
 
 
 
 
  

2021-10-27 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 1 december 2021,  
§ 269, att avslå 
medborgarförslag med 
hänvisning till att förslaget 
ansågs ligga utanför den 
kommunala kompetensen. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 93. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 85 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Inlämnad Inlämnad 
av 

Status 

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

KS 2018/360 

 

 

2018-05-28 

 

 

Dan 
Pettersson 
 

 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
 
 

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

Lundquist 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
åtgärder på Råggatan i 
Mellerud 

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

Utreds av 
samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

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

Andersson 

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
väjningsplikt i korsningen 
Kapellgatan/Köpmantorget 

KS 2020/614 2020-10-06 Ing-Mari 
Hultgren 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
skateboardramp i Åsensbruk KS 2020/777 2020-12-09 Ludwig 

Jonsson 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 
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Medborgarförslag Dnr Inlämnad Inlämnad 
av 

Status 

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

KS 2021/11 
 

2021-01-08 
 

Sten-Göran 
Aaraas 

 

KSAU 2022-04-05 

Medborgarförslag om två 
hundrastplatser i Åsensbruk KS 2021/17 2021-01-12 Marie 

Karlsson 
KSAU 2022-04-05 

Medborgarförslag om 
belysningsstolpe på kullen vid 
grönområdet på Erlandserud 

KS 2021/101 
 

2021-02-15 
 

Eva och 
Ronnie 
Åkerstedt 

 

KSAU 2022-04-05 

Medborgarförslag om att 
plantera japanska körsbärsträd 
längs grönområde vid 
Österrådaplan 

KS 2021/395 
 

 

2021-06-21 
 

 

Linda 
Sjötun 
Flood 
 

KSAU 2022-04-05 

Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg från centralorten 
till Bloms Varuhus 

KS 2021/434 

 

2021-07-30 

 

Monica 
Algotsson 
 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Medborgarförslag om cykelväg 
på eller bredvid järnvägen från 
Håverud till Mellerud 

KS 2021/481 

 

2021-08-30 

 

Mirjam 
Jager 
 

Utreds av 
samhällsbyggnads-
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 
samhällsbyggnads-
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 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
belysning i hundrastgården i 
Mellerud  

KS 2021/618  2021-11-10 Maria 
Johnsson  

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

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

KS 2021/619  2021-11-11 
Frank 
Iversen 
Olausson  

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 
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Medborgarförslag Dnr Inlämnad Inlämnad 
av 

Status 

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 Anders 
Ljungqvist  

Utreds av social-
förvaltningen/ 
Besvaras av 
socialnämnden 

Medborgarförslag om att 
fordonshastigheten på och 
runt Köpmantorget anpassas 
till gångtrafikanter  

KS 2022/17  2022-01-04 Gunnar 
Andersson  

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Medborgarförslag om ett mer 
handikappvänligt Mellerud  KS 2022/80  2022-02-09 Monica 

Algotsson  

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

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

KS 2022/104  2022-02-24 Carina Blad-
Eriksson  

Utreds av 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

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

KS 2022/118  2022-03-03 Gunnar 
Andersson  

 
KSAU 2022-04-05 

Medborgarförslag om att den 8 
mars görs till allmän flaggdag KS 2022/126 2022-03-07 Marie 

Dahlin 

Utreds av 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, § 94. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 86    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

A - ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A 2 Brådskande ärenden 
2.1 Brådskande ärenden § 1/2022 

B - PERSONALÄRENDEN 
B 4 Tillsvidareanställningar 

4.5 Tillsvidareanställning övrig personal § 1/2022 

B 6 Anställningens upphörande 
6.1 Uppsägning § 4/2022 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 
C 15 Ekonomiärenden 

15.8 Bank § 2/2022 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 2/2022 
H MEDBORGARKONTORET 

H 23 Färdtjänstärenden 
23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 1-2/2022 

H 26 Parkeringstillstånd 

26.1 Parkeringstillstånd § 1/2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-04-06 37
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 87  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2022, § 22, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens tillbyggnad av fritidshus 
och altan på fastigheten Ransberg 1:185. Dnr 2022.13. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2022, § 23, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Krökersrud 1:199. Dnr 2022.15. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2022, § 24, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Östra Järn 1:80. Dnr 2022.31. 

• Finansiell rapport per 2022-02-28. Dnr KS 2022/85. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 88    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. 

• Skålleruds fiberförenings styrelsemöte den 28 mars 2022. 

• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte den 31 mars 2022. 

• Samordningsförbundet Västs styrelsemöte den 22 mars 2022. 

• Krisledningsnämndens möte den 11 mars 2022. 

• Presidiemöte med Melleruds Bostäder AB den 15 mars 2022. 

• Ägarsamråd med Dalslands Kanal AB 18 mars 2022. 

• Möte med intressenter angående platsutveckling Åsensbruk, Håverud och Upperud 
den 23 mars 2022. 

• Näringslivsråd den den 23 mars 2022. 

• KSO-träff om flyktingar från Ukraina 24 mars 2022. 

• Samrådsmöte 4D den 25 mars 2022.  

• Informationsmöte om vindkraftsparksetablering i Bäckeors den 28 mars 2022. 

• Sveriges Kommuner och Regioners digitala träff med KSO (Norge, Finland, Estland, Lettland, 
Litauen, Sverige) och lokala företrädare i Ukraina den  29 mars 2022.  

• Ägarsamråd med Norra Älvsborgs Räddningstjänst den 29 mars 2022. 

• Gröna Klustrets seminarie Skogens roll i klimatomställningen den 29 mars 2022 

• Informationsmöte med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och och 
Dalslandskommunerna om Det Goda Livet i Dalsland den 30 mars 2022. 

• Årsmöte i Upperuds fiskevårdsområde den 30 mars 2022 

• Träff med VD för Dalslands kanal AB angående Upplevelse centrum 2.0 den 4 april 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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