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 Justerande ............................................................................................................................................................................ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Roland Berglund (SD) Nej Lillis Grödem 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) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja   

Anita Augustsson (KIM) Nej Carina Walterlin Ja 

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman  (C) Nej Anna Sanengen Ja 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand Ja 

Martin Eriksson (C) Nej Helena Hultman Ja 

Tony Andersson (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

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

§ 70  Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019 5 

§ 71  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019 6 
§ 72  Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift  

och kostavgift) 2020, korrigering 
8 

§ 73  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för kommunstyrelsen  9 

§ 74  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för byggnadsnämnden  10 

§ 75  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för kultur- och utbildningsnämnden  11 
§ 76  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för socialnämnden  12 

§ 77  AB Melleruds Bostäder - prognos 1/2020 13 
§ 78  Budget 2021 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023 14 

§ 79  Borgensram och låneram 2021 23 
§ 80  Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021 24 

§ 81  Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris) 25 

§ 82  Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors 
och Dals-Ed 

26 

§ 83  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - analys av  
behov av ytterligare revidering 

27 

§ 84  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 29 

§ 85  Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud  30 
§ 86  Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen 33 

§ 87  Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna 35 
§ 88  Heltidsprojektet, uppföljning maj 2020 37 

§ 89  Nytillkomna medborgarförslag 38 

§ 90  Anmälan om inkomna ärenden 39 
§ 91  Nytillkomna motioner 40 

§ 92  Avslutning och tack 41 
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§ 69 Dnr KS 2020/170 
 
Information om pandemin Covid-19 (Corona) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-06-24 5 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KS 2020/72 
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för koncernen 
Mellerud kommun enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett överskott 
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på 10,6 Mnkr.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 Mnkr. 
I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent och Dalslands 
miljö- och energiförbund med 30 procent. 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 154, att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktiges revisorer och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 211. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 154. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisning 2019 för koncernen Mellerud kommun enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer  
Ekonomichefen 
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§ 71 Dnr KS 2020/72   
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.  
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  

för år 2019. 
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas skrivning, att rikta anmärkning mot 
kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll av verksamhet genom att inte 
säkerställa att tillräckliga backuprutiner funnits för kommunens ekonomisystem. 
 
Protokollsanteckning 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar inte nämndsledamöter och 
ersättare i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. De riktar dock anmärkning 
mot kommunstyrelsen. 
Den anmärkning som riktas mot kommunstyrelsen avser brister i styrning och intern kontroll  
av verksamhet. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte säkerställt att det funnits 
erforderliga backuprutiner för kommunens ekonomisystem som lett till att merparten av 
bokföringen för 2019 gått förlorad, vilket innebär att det att det därmed saknas fullständig 
bokföring för 2019. 
Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktige-
beredning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även 
fullmäktige ska rikta anmärkningen. Ärendet ska beredas av kommunfullmäktiges presidium 
eller av särskilt fullmäktigeberedning om sådan utsetts. Detta ärende har endast beretts av 
kommunfullmäktiges ordförande och 1:e vice ordförande, med anledning av att 2:e vice 
ordförande anmält jäv i ärendet. 

Ledamot i kommunens revisorer redogör för revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2019 med bilaga. 
• Kommunfullmäktiges presidies tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.  
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  

för år 2019. 
4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019. 

6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas skrivning, att rikta anmärkning mot 
kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll av verksamhet genom att inte 
säkerställa att tillräckliga backuprutiner funnits för kommunens ekonomisystem. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer  
Ekonomichefen 
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§ 72 Dnr KS 2020/385 
 
Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård 
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020, korrigering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende - 
Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande 
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård 
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020. 

Beslutsunderlag 
• Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och  

kostavgift) 2020 
• Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och  

kostavgift) 2020.  
• Socialnämndens beslut 2020-05-27, § 71.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 200. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 152. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende - 
Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonom socialförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 73 Dnr KS 2020/274  
 
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för 
kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
kommunstyrelseförvaltningens rapport 1/2020. 

2. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningens rapport 1/2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska kommunstyrelsen följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning 
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet 
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2020 – Kommunstyrelseförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2020 – Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 153. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 107. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktigte beslutar att  
1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 

kommunstyrelseförvaltningens rapport 1/2020. 
2. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 

samhällsbyggnadsförvaltningens rapport 1/2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
T.f. kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Controller 
Kommunens revisorer 
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§ 74 Dnr KS 2020/274 
 
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för byggnads-
nämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan  
för Byggnadsnämnden avseende rapport 1/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning 
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 
I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet 
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

Byggnadsnämnden godkände den 22 april 2020, § 78, redovisningen av uppföljning  
av intern kontrollplan 2020.  

Beslutsunderlag 
• Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 1/2020 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 78.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 201. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 135. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan  
för Byggnadsnämnden avseende rapport 1/2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Controller 
Kommunens revisorer 
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§ 75 Dnr KS 2020/274 
 
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan  
för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport 1/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning 
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet 
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,  
i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 
Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020, § 47, redovisningen av uppföljning 
av intern kontrollplan 2020.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 1/2020 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, § 47.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 203.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 136. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan  
för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport 1/2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Controller 
Kommunens revisorer 
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§ 76 Dnr KS 2020/274 
 
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för socialnämnden  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för 
Socialnämnden avseende rapport 1/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning 
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 
I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet 
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,  
i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

Socialnämnden godkände den 27 maj 2020, § 69, redovisningen av uppföljning av intern 
kontrollplan 2020.  

Beslutsunderlag 
• Socialnämnden uppföljning av intern kontroll 1/2020 
• Socialnämnden beslut 2020-05-27, § 69.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 198. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 150. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för 
Socialnämnden avseende rapport 1/2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Controller 
Kommunens revisorer 
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§ 77 Dnr KS 2020/342 
 
AB Melleruds Bostäder - prognos 1/2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är  
cirka 6,5 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
• Prognos 1/2020.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, § 21.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 180. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 131. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 78 Dnr KS 2020/84 
 
Budget 2021 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag. 

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2021. 
3. fastställa oförändrad skattesats för år 2021 till 22:60 kronor per skattekrona. 

4. fastställa investeringsbudget för 2021 samt investeringsplan 2022–2025. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S),  
Christine Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S) och Olof Sand (S)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Berny Dahlberg (S),  
Tony Andersson (SD) och Lillis Grödem (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
egna förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetarbetet 2021 har kommunens nämnders presidier tillsammans med 
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. 
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021,  
efter de förutsättningar som gavs på presidiedialogen. Förslaget har behandlats av samtliga 
nämnder. 
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr 
jämfört med år 2020, motsvarande 1,5 % av budget. Nämndernas erhåller priskompensation 
med 2,0 % för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 % avsatt där 1,5 % av utrymmet 
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 % av utrymmet fördelas av personalutskottet 
för riktade åtgärder. 
För 2021 budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att 
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.  

Investeringarna för 2021–2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade 
verksamheten uppgår till 118,6 mkr. Investeringarna under perioden 2021–2023 kan inte helt 
finansieras av resultat och avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.  
För 2021 uppnås alla tre finansiella mål. 

När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till budget för 2021 och plan 2022–2023.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 108. 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 79.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 60. 
• Socialnämndens beslut 2020-04-20, § 50. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
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• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 212. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 156. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C), Karin Nodin (C), Daniel Jensen (KD) och Tony Johansson (MP):  

Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag. 

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2021. 
3. fastställa oförändrad skattesats för år 2021 till 22:60 kronor per skattekrona. 

4. fastställa investeringsbudget för 2021 samt investeringsplan 2022–2025. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag och med följande tilläggsförslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken: 

Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell 
ställning. 

2. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken: 
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så 
politiken kan ta finansiell ställning." 

3. Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner och medlen påförs våra grundskole- och 
gymnasieenheter.  

4. Kulturbrukets budget minskas med 500 tkr och medlen påförs våra grundskole- och 
gymnasieenheter.  

5. Anta Integrationspolicy enligt liggande förslag.  

6. Ett separat migrationspolitiskt bokslut upprättas årligen.  
 
Michael Melby (S), Lars Nilsson (S), Marianne Sand Walllin (S) och Olof Sand (S):  
Kommunfullmäktige beslutar att den totala ramen för 2021 års budget ökas på enligt följande: 

• Förslaget om besparing på Åsens skola inom Kultur och utbildningsförvaltningen på  
-2,2 mkr på halvårsbasis har utgått och nu ersatts med ett förslag om att minska 
personaltätheten på Melleruds förskolor med fyra helårsarbetare motsvarande -2 mkr  
Vi motsätter oss denna besparing då tidiga insatser är av stor betydelse för en jämlik skola 
där alla barn får samma möjligheter. Denna besparing är även helt emot den nya 
majoritetens rykande färska vision för Melleruds kommun ”Vi ger trygg välfärd till alla 
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på 
ungdomar och barnfamiljer”.  

• Ramen ökas med 2 mkr. 
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Socialförvaltningen 

• Ökad personaltäthet på Ängenäs särskilda boende, så att kommunen följer Socialstyrelsens 
riktlinjer dagtid och 3+1 på natten (4 mkr). 

• Mellerud den goda arbetsplatsen - ny personal/kompetensutvecklingsplan, till förvaltningens 
förfogande enligt plan (2 mkr). 

Kultur och Utbildningsförvaltningen 

• Öka skolresultat i grundskolan genom att säkra tillgången till språk- och utvecklingsresurser 
för barn med särskilda behov (2 mkr). 

• Mellerud den goda arbetsplatsen - ny personal och kompetensutvecklingsplan, öka antalet 
behöriga lärare i grundskolan (2 mkr). 

• Uppnå efterlevnad av skollagen så att IM-gymnasiet kan genomföra 23 UVT (1 mkr). 
 
Totalt föreslår den socialdemokratiska gruppen en ramökning på 13,2 mkr för budget 2021,  
där finansieringen sker genom förväntade ökade statsbidrag alternativt att Kommunfullmäktige 
beslutar om förändring av de finansiella målen, Covid-19-året 2021, från 2% i överskottsmål till 
en budget i balans.    
 
Ajournering 

Mötet ajourneras 20.10-20.25 och återupptas efter nytt upprop. 
 
Beslutsgång i huvudomröstning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Michael Melbys m.fl. förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

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

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio nej-röster för Melbys förslag beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se bilaga. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag om 
att inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken 
samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell 
ställning och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst till avslag till Ulf Rexefjords förslag.  
Nej-röst till bifall till Ulf Rexefjords förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster för avslag och tio nej-röster för bifall till Rexefjords förslag beslutar 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. Se bilaga. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 2  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag  
om att inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken 
samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så 
politiken kan ta finansiell ställning och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst till avslag till Ulf Rexefjords förslag.  
Nej-röst till bifall till Ulf Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster för bifall till Rexefjords förslag och tio nej-röster för avslag till Rexefjords 
beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget. Se bilaga. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 3  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag om 
att den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner och medlen påförs våra grundskole- och 
gymnasieenheter och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till avslag till Ulf Rexefjords förslag.  
Nej-röst till bifall till Ulf Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster för avslag till Rexefjords förslag och sex nej-röster för bifall till Rexefjords 
beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget. Se bilaga. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 4  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag om 
att Kulturbrukets budget minskas med 500 tkr och medlen påförs våra grundskole- och 
gymnasieenheter och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 5  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag om 
att anta Integrationspolicy enligt liggande förslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
förslaget. 
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Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 6  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords tilläggsförslag om 
att ett separat migrationspolitiskt bokslut upprättas årligen och finner att kommunfullmäktige 
avslår förslaget. 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
T.f. kommunchefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Omröstningslista § 78 - huvudomröstningen 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) Lillis Grödem X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)  X   

Christine Andersson (S)   X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)   X  

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)  X   

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)   X  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)  X   

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C) Helena Hultman X   

Tony Andersson (SD)  X   

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 22 9  
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Omröstningslista § 78 - omröstning om tilläggsförslag 1 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)   X  

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) Lillis Grödem  X  

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson   X  

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)  X   

Pål Magnussen (V)  X   

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)   X  

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)   X  

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C) Helena Hultman X   

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)   X  

Summa 21 10  
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Omröstningslista § 78 - omröstning om tilläggsförslag 2 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)   X  

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) Lillis Grödem  X  

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson   X  

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)  X   

Pål Magnussen (V)  X   

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)   X  

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)   X  

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C) Helena Hultman X   

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)   X  

Summa 21 10  
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Omröstningslista § 78 - omröstning om tilläggsförslag 3 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)  X   

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)   X  

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)  X   

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) Lillis Grödem  X  

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)  X   

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)   X  

Christine Andersson (S)  X   

Michael Melby (S)  X   

Pål Magnussen (V)  X   

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)   X  

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)  X   

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)  X   

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand X   

Martin Eriksson (C) Helena Hultman X   

Tony Andersson (SD)   X  

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 25 6  
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§ 79 Dnr KS 2020/336 
 
Borgensram och låneram 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 2021 för att högst uppgå till  
396 mkr. 

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till  
190 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande 
av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen samt en låneram för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2021 och plan 2022-2023.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse   
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 213. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 157. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 2021 för att högst uppgå till  
396 mkr. 

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till  
190 mkr. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
T.f. kommunchefen 
Kommunens revisorer 
AB Melleruds Bostäder 
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§ 80 Dnr KS 2020/324 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för  
2021 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april 2020, § 4, beslutat att föreslå 
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och 
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2021 för Dalslands miljö-  
och energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse. 
• Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2020-03-26, § 17. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-17, § 4. 
• Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021. 
• Preliminär fördelning av kommunbidrag 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 177. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för  
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Controller 
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§ 81 Dnr KS 2019/214 
 
Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telaris) och 
avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en 
förskola. Senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten. 
Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var tiden samt ett gott 
samarbete med verksamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl 
fungerande samarbete mellan entreprenör, verksamhet och fastighetsenheten. 

För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resluterade i 
att vi fick såga upp två stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist. 
Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens utemiljö skulle vara var 
även krav vi fick i bygglovet. Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i 
projektet och vi har även fått ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från andra 
projekt för att klara kostnaderna i projektet. Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten 
verkar trivas bra. 
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa var kopplade på 
avloppledningen enl utredning som VA gjort på ovidkommande vatten, detta har inte belastat 
projektet.Taksargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, § 80 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 228 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, § 35. 
• Slutredovisning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 207. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 138. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telaris) och 
avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadchefen 
Projektingenjören 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 82 Dnr KS 2020/327 
 
Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds, 
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som 
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången. Anpassningar har gjorts för att 
uppfylla gällande lagar och regler.  
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande 
kommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 181. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 139. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds, 
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Driftledare Renhållningen 
KFS 
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§ 83 Dnr KS 2019/378 
 
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - 
analys av behov av ytterligare revidering  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,  
KF 109, 2019-06-26. 

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt 
upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att 
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud. 
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020. 
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet, 
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet. Syftet har varit att 
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna. 

Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen ”utanför 
sammanhållen bebyggelse” lagts in i föreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut 
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av 
eldningsförbud se olika ut. Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad 
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att 
erinra mot denna revidering. 

Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i §§ 11 och 14 
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373). 

Beslutsunderlag 
• Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF § 62, 2014-09-24) 
• Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN § 31,  

2019-05-03) 
• Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF § 109, 2019-06-26 
• Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och 

Dals‐Ed, KF § 7, 2016-01-27 
• Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, 

Bengtsfors och Dals‐Ed, dnr KS 2020/327 
• Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS § 109, 2019-06-26 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 171. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 126. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,  
KF 109, 2019-06-26. 

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt 
upprättat förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Färgelanda, Vänersborgs och Trollhättans kommuner 
KFS 
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§ 84 Dnr KS 2019/373 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,  

KF § 62, 2014-09-24. 

2. anta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa 
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna 
ska fastställas av respektive kommunfullmäktige.                 

Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker 
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmoniera med varandra.  
Av detta skälet ber kommunen att skrivningarna i § 11 ses över. 

Kommunstyrelsen uppdrog den 10 juni 2020, § 127, till Dalslands miljö- och energiförbund  
att revidera skrivningen i §§ 11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga 
eldningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

• Revidering av §§ 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter 
• Förslag till reviderade föreskrifter 
• Kartbilaga 1a 
• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, § 31, 2019-05-03 
• Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, § 18, 2019-06-14 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 172. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 127. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,  

KF § 62, 2014-09-24. 
2. antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande 

förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
KFS 
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§ 85 Dnr KS 2020/95 
 
Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga  
i Mellerud     
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till kommunens befintliga 
samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har via sina förbund, 
samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som årligen 
genomförs av Riksidrottsförbundet bevakas.  

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal 
undersökning av den modell som genomfördes 2009.   

Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att  

• utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas 
• fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras 
• fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas  

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022. 
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, §72, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 9 juni 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 72.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, § 210. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 130. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till kommunens befintliga 
samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har via sina förbund, 
samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som årligen 
genomförs av Riksidrottsförbundet bevakas.  

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal 
undersökning av den modell som genomfördes 2009.   

 
Pål Magnussen (V) och Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Pål Magnussens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Pål Magnussens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och tio nej-röster för Magnussens förslag 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Pål Magnussen (V) 
Folkhälsostrategen 
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Omröstningslista § 85  
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Kent Bohlin (S)   X  

Peter Ljungdahl (C)  X   

Ulf Rexefjord (SD)  X   

Ludwig Mossberg (M)  X   

Marianne Sand Wallin (S)   X  

Morgan E Andersson (C)  X   

Roland Berglund (SD) Lillis Grödem X   

Jörgen Eriksson (KIM)  X   

Thomas Hagman (S)   X  

Eva Pärsson (M) Sven Eriksson  X   

Daniel Jensen (KD)  X   

Karin Nodin (C)  X   

Berny Dahlberg (SD)  X   

Christine Andersson (S)   X  

Michael Melby (S)   X  

Pål Magnussen (V)   X  

Christina Andersson (C)  X   

Martin Andersson (SD)  X   

Anita Augustsson (KIM) Carina Walterlin X   

Florence Jonasson (S)   X  

Tony Johansson (MP)  X   

Anette Levin (L)  X   

Karolina Hultman Wessman (C) Anna Sanengen X   

Liselott Hassel (SD)   X  

Lars Nilsson (S)   X  

Patrik Tellander (M)  X   

Lisbeth Berglöv (KD)  X   

Eva Larsson (S) Olof Sand  X  

Martin Eriksson (C) Helena Hultman X   

Tony Andersson (SD)  X   

Roland Björndahl (M)  X   

Summa 21 10  
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§ 86 Dnr KS 2018/383 
 
Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat 
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.  

2. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet 
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå. 

3. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering 
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans 
presenterat ett färdigt förslag med finansiering. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att 
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som 
innehåller en hinderbana. 
Melleruds kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå, 
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta 
område och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare.  
Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita 
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.  
Under hösten 2020 och vintern 2020/2021 ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den 
ska utföras under våren 2021. I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och Östra Järn planeras 
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom 
åren förfallit och behöver rustas upp.  

Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder, 
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över 
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är 
aktiva i området med olika sporter.   

Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig 
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se 
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.  

Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 289. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 184. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 140. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat 
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.  

2. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet 
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå. 

3. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering 
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans 
presenterat ett färdigt förslag med finansiering. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Roland Björndahl (M) 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadchefen 
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§ 87 Dnr KS 2018/341 
 
Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommar-
månaderna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att, under 2020, sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är 
intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan 
finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på 370 liter för trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna. 

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur 
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i 
Melleruds kommun. 
Sedan 2019-01-01 så är det gratis att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som 
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det 
betydligt färre. Oftast kommer man med fyllda kärror till Hunnebyn och har annat med. 
Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14/15 till vecka 44/45 - 
det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.  
Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14/15 till vecka 46/47 
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor. 

Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till 
och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.  

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan 
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var 
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor.   

Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa 
kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör 
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar 
som inte har full beläggning.  

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från 
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på 
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.  

Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150 
kronor/ton. 

Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar 8 kronor/st. 
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor. 
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att 
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är 
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och 
hur man ska fördela kostnaden för detta.  
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår 
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, § 240. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 185. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 141. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att, under 2020, sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är 
intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan 
finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Roland Björndahl (M) 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadchefen 
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§ 88 Dnr KS 2020/357 
 
Heltidsprojektet, uppföljning maj 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds 
kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals 
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets 
alla kommuner och regioner.  
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala 
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. 
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för Heltid som norm.  
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 
• Uppföljning maj 2020. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, § 195. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 158. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
HR-chefen 
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§ 89    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om aktivitetsparken 
vid Rådaskolan. 
Dnr KS 2020/427 

Annika Ahlqvist och  
Bo Andersson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om aktivitetsparken 
vid Rådaskolan. 
Dnr KS 2020/428 

Maj-Britt och Gunnar 
Johansson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om aktivitetsparken 
vid Rådaskolan. 
Dnr KS 2020/434 

Lena Nilsson, 
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. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2020-06-24 39 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 90    
 
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. 

• Begäran om anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021 från Stiftelsen för 
Dalslands kanals framtida bestånd. Dnr 2020/421. 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019. Dnr KS 2020/435 
 
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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§ 91    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av 
Motion om att hyran för uteservering tas bort permanent 
Dnr KS 2020/447 

Liselott Hassel (SD) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 92 
 
Avslutning och tack 
 
Kommunstyrelsens ordförande riktar ett tack till kommunfullmäktiges presidie och till  
den tillförordnade kommunchefen 
 
Fullmäktiges ordförande tackar alla och önskar ett trevlig sommar. 
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