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Tanja Mattsson, socialchef* § 89-91 
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Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör  § 99-100 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning § 99-102 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 99-102, 105-110 
Patrik Storm, enhetschef Gata/park § 105-109 
Dalia Al-Mansour, utredare § 105-109 
Linda Hamrin, projektingenjör § 110 
Lena Hansson, enhetschef Ängenäs särskilda boende § 110 
Ulrika Granat, HR-chef § 111-112 
 
 

Övriga  Katarina Larsson, projektsamordnare  § 115 
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Anna Sanengen, ordförande kultur- och utbildningsnämnden § 115 
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Innehållsförteckning 
 

§ 89  Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre  4 

§ 90  Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid Ängenäs äldreboende 6 

§ 91  Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för 
länsgemensam strategi för god och nära vård  

7 

§ 92  Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021  9 
§ 93  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2021  10 

§ 94  Utvärdering av intern kontrollplan 2021  12 

§ 95  Svar på remiss - Anmälan om vattenverksamhet/ vattenuttag Mörttjärn  14 
§ 96  Svar på medborgarförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag i Melleruds 

kommun  
15 

§ 97  Ansökan om drift-och hyresbidrag till Kroppefjälls IF judosektion  16 

§ 98  Återrapportering över hur Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade har fungerat 

17 

§ 99  Planprioritering 2022  18 

§ 100  Fördjupad översiktsplan Sjöskogen i Melleruds kommun  19 
§ 101  Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral 20 

§ 102  Svar på medborgarförslag om att använda kommunens drönare för att lokalisera och 
förstöra måsbon inom tätbebyggt område  

22 

§ 103  Redovisning av delegationsbeslut 23 

§ 104  Anmälan 24 
§ 105  Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett säkert och tryggt 

sätt att ta sig över E45 och Rv 166 
25 

§ 106  Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på kullen vid grönområdet på 
Erlandserud  

26 

§ 107  Svar på medborgarförslag om två hundrastplatser i Åsensbruk  27 
§ 108  Svar på medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan 

Odengatan och Ängenäsgatan  
28 

§ 109  Svar på medborgarförslag om att plantera japanska körsbärsträd längs grönområde 
vid Österrådaplan  

29 

§ 110  Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud 30 

§ 111  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete inom Melleruds kommun   

§ 112  Aktuella arbetsmiljöfrågor  
§ 113  Aktuella frågor  

§ 114  Rapporter  
§ 115  Workshop Samverkan Dalsland 4D  
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§ 89 Dnr KS 2022/21 
 
Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för 
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 
 
Reservation 
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S), och Kent Bohlin (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag med följande motivering:  
Redan den 14 oktober 2019 Inlämnade vi Socialdemokrater en motion Mellerud den goda 
arbetsplatsen – Uppdatera kommunens personalförsörjningsplan. Motionen pekade på behovet 
av en personalförsörjningsplan som inte bara skulle säkra tillgången av chefer och specialister 
utan även undersköterskor, förskollärare och andra välfärdsarbetare. Vi pekade på behovet av 
systematiska utbildningsinsatser och arbetsvillkor för att behålla våra välfärdsarbetare. Det vill 
säga att bemanningsbehovet inte bara skall beräknas utifrån vårdtagarna, utan även beräknas 
för att ge personalen tid för återhämtning. Genom att föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt ska beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig 
arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa.  
Motionen behandlades i KF 25 mars 2020 och beviljades och KS fick i uppdrag att påbörja ett 
arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan som skulle ha redovisas under 2021. 
Kommunstyrelsen har ännu inte fullgjort sitt eget beslut. 
Vi Socialdemokrater såg det som särskilt angeläget att kompetensförsörjningen av personal 
inom vård och omsorg skulle bli verklighet. Vi skrev en ny motion om En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. 
 Motionen har behandlats i Socialnämnden – där vi Socialdemokrater reserverat oss mot 
socialnämndens beslut att anse motionen besvarad med orden ” Det är vår bestämda 
uppfattning att de riktlinjer som socialförvaltningens redovisar i sitt svar på intet sätt följer 
motionens intentioner och förslag”  
Tvärtom innehåller svaret från Socialförvaltningen främst en kravspecifikation på sämre 
arbetsvillkor för befintlig personal. Den konkreta och långsiktigt hållbara 
kompetensförsörjningen är fortfarande inte på plats. 
Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag att kommunstyrelsen bifaller 
motionen i sin helhet, samt att kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att säkerställa dess 
intentioner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mickael Mellby (S) och Mariann Sand Wallin (S) har den 11 januari 2022 lämnat in en motion 
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom  
vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).  
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Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram 
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för 
socialnämnden i december 2021. 

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter 
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella 
ställningstaganden:  
1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med 

yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till 
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser.  

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare 
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för 
fortbildning.  

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått 
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett 
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.  

Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 49, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 49. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 121. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att 
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för 
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg. 

Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 90 Dnr KS 2022/31 
 
Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid 
Ängenäs särskilda boende 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och 
försvårar kompetensförsörjningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en motion om att införa sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön med förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet  
på Ängenäs särskilda boende. Intentionen är att öka välmående och friskhet både hos personal 
och brukare genom en kortare arbetsdag. 

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden har den 29 mars 2022, § 50, lämnat förslag på motionssvar till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V). 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, § 50. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 120. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och 
försvårar kompetensförsörjningen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 91 Dnr KS 2022/200 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser.  

2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan 
och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som 
överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de 
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmanna-
gränserna. Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård tagits fram.  
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna 
året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland 
Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner.  
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av 
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en 
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas 
framförda önskemål.  

Beslutsunderlag 
• Missiv 
• Fyrbodals kommunförbundsstyrelses beslut 2022-03-31, § 34. 
• Hälso- och sjukvårdsavtal 
• Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 141. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser.  

2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 92 Dnr KS 2022/189 

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för 2021 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat resultat. Trots ökade 
vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det beror till stor del på att underhålls- 
och reparationskostnader inte har kunnat genomförts utan fått senareläggas till följd av 
pandemin. 
Ett bra resultat har medfört att soliditeten under året ökat från 14,7 % till 16,9 %, vilket 
innebär att ägardirektivets krav på en långsiktig soliditetsnivå på 15 % uppnås.  
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2021 AB Melleruds Bostäder 
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, § 15.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 122. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 93 Dnr KS 2022/177 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2021. 
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med – 1 323 tkr, vilket är bättre än det 
budgeterade resultatet på – 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk 
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen 
med anledning av detta. 
Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att följa 
nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet vid årets 
slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets 
rekommendationer. 

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska 
likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den 1 januari 2022 att ingå i det nya 
Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp och 
Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från 1 januari 2022 att ingå i 
Samordningsförbundet Väst. 

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas 
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst. Medlen delas 
enligt samma %- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021. Detta 
innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller 81,7 % och Samordningsförbundet 
Väst 18,3 %. 

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter 
pågått som har berört Mellerud:  

• Hälsostöd Mellerud 
• ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor 
• Samordnade arbetsintegrerade sociala företag 
• Projekt våld i nära relationer 
 
Beslutsunderlag 
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och 

revisionsunderlag för år 2021. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, § 5.  
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 123. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2021. 
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 94 Dnr KS 2022/194 
 
Utvärdering av intern kontroll för 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt 
kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll §11 ska styrelsen med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå 
förbättringar i de fall det behövs utifrån nämndernas uppföljningsrapporter. 
Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap. 6 § kommunallagen. Enligt 
bestämmelsen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifterna som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Internkontrollarbete i Melleruds kommun styrs övergripande av det reglemente för interkontroll 
som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd 
en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån 
den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll. Enligt § 10 i reglementet ska 
nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till 
nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  
Nämnderna har antagit internkontrollplaner för 2021. Två av nämndernas intern kontrollplaner 
beslutades dock senare än angiven tid i reglementet. Kommunen har inte haft några 
gemensamma kontroller eller åtgärder för 2021 utan varje nämnd har antagit egna kontroller 
utifrån riskbedömning. Samtliga nämndernas internkontrollplaner innehåller olika risker som till 
exempel verksamhetsrisker, ekonomiska risker, IT-baserade risker, juridiska risker.  
Nämnderna har återrapporterat internkontrollplanen i enlighet med reglementet. I nämndernas 
uppföljningar kommenteras kontrollerna och åtgärderna. För kommunstyrelsen och 
socialnämnden finns några kontroller och åtgärder som är pågående eller ej genomförda. Dessa 
flyttas över till 2022 års internkontrollplan. 

I samband med bokslutsdialogen redovisade nämndernas arbete med intern kontroll för 2021. 
Till bokslutsdialogen var samtliga kommunstyrelsens ledamöter inbjudna att delta. 

AB Melleruds Bostäder har under 2021 gjort en riskanalys och internkontrollplan som följts upp 
enligt plan på fem styrelsemöten. Internkontrollplanens kontroller och åtgärder innehåller olika 
risker som verksamhetsrisker, ekonomiska risker, it-risker, juridiska risker. Samtliga kontroller 
och åtgärder har genomförts eller pågående. 
Nämnderna har för 2021 utfört internkontrollarbetet enligt det reglemente som 
kommunfullmäktige fastställt. 
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Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2022-03-29, § 40 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 13 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-16, § 26 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 49 
• AB Melleruds bostäder beslut 2022-02-02, § 6 
• Nämndernas uppföljning intern kontroll 2021 
• AB Melleruds uppföljning intern kontroll 2021 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 124. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt 
kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 95 Dnr KS 2022/216 
 
Svar på remiss - Anmälan om vattenverksamhet/vattenuttag från 
Mörttjärn 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot OK Kroppefjälls 
anmälan om vattenuttag från Mörttjärn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
OK Kroppefjäll har anmält så kallad vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Västra Götaland för 
prövning. OK Kroppefjäll önskar anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid OK-stugan  
i Dals Rostock i Melleruds kommun. Elljusspåret ligger inom Mörttjärns naturreservat. 
Vattenuttaget till konstsnöanläggningen avses ske från sjön Mörttjärn. Mängden uttaget vatten 
anges till max. 10 000 m3 per år under perioden 1 december – 28 februari. Rördragning 
kommer ske inom befintlig spårsträckning.  

Melleruds kommun har remitterat Länsstyrelsens remiss till Dalslands miljö- och energikontor 
för synpunkter. 

Dalslands miljö- och energikontor bedömer, utifrån OK Kroppefjälls anmälan, inte att 
reservatets naturvärden påverkas negativt av vattenverksamheten och har därmed inga 
synpunkter på anmälan. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandlingar. 
• Dalslands miljö- och energikontor yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 143. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot OK Kroppefjälls 
anmälan om vattenuttag från Mörttjärn. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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§ 96 Dnr KS 2022/126 

Svar på medborgarförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag 
i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den 
internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marie Dahlin, Mellerud, har den 7 mars 2022, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun gör den 8 mars till allmän flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke 
kan gå till alla de olika kvinnoöden som finns i världen för att nå en jämlikare värld i sann  
FN-anda. 
Kommunfullmäktige har fastställt Regler för kommunal flaggning (den 26 september 2012,  
§ 79) efter en motion om flaggning på internationella kvinnodagen. 
Av reglerna framgår att flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och 
internationella kvinnodagen den 8 mars samt vid anställdas och politikers dödsfall ( se § 1). 
Det viktiga arbetet med jämlikhet och jämställdhet integreras på olika sätt i kommunens 
verksamheter och Melleruds kommun ska vara en kommun där lika förutsättningar gäller för 
alla invånare. Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning, 
inflytande och oberoende. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Regler för kommunal flaggning 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 136. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den 
internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Marie Dahlin 
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§ 97 Dnr KS 2021/666 

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 

för 2022.  

2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor. 

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor per 
månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år.  

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget.  De 
kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas 
kostnader för lokaler och verksamhet. 

Kommunstyrelsen (KS) bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på 
motsvarande 50 000 kronor enbart för verksamhetsår 2022, eftersom regler för föreningsstöd 
inom KS område håller på att revideras under innevarande år. Summan motsvarar bidraget som 
föreningen fick under 2020 respektive 2021. Bidraget finansieras genom anslaget stöd till 
föreninglokaler. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion. 
• Verksamhetsberättelse 2021. 
• Årsmötesprotokoll. 
• Balans och resultaträkning. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014    
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 126. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor 

för 2022.  
2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kroppefjälls IF:s judosektion 
Samhällsvägledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 98 Dnr KS 2021/24 

Återrapportering över hur Riktlinjer för handläggning av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade har fungerat under perioden april 2021 – mars 2022. 

2. komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 
upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Samtidigt fick enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att 
återrapportera hur riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 
2022. 

Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd och 
förvaltningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete. Efter att praktiskt 
ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen samtidigt några kompletteringar av nämnda 
riktlinjer, vilka beskrivs i avsnittet Analys i tjänsteskrivelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 111. 
• Reviderade Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade  

2021-05-06, § 111. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade har fungerat under perioden april 2021 – mars 2022. 
2. komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 

upprättat förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsvägledaren 
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§ 99 Dnr KS 2022/184 
 
Planprioritering 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens 
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp 
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen. 

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen 
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år 

Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, § 33, att lämna ett förslag till planprioritering 
för 2022 till kommunstyrelsen.  
Arbetsutskottet och byggnadsnämndens presidie för en diskussion kring planprioriteringen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, § 33. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 134. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 100 Dnr KS 2021/639 

Fördjupad översiktsplan Sjöskogen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader  

för FÖP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden 
2022-2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den 
visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många 
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att 
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad 
översiktsplan.  

Efter kommunstyrelsens (KS2021/639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad 
översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop nu genomförts och är redo för att tilldelas. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds översiktsplan, nu-2030 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-01-12, § 5. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 133. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader  
för FÖP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden 
2022-2024. 

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

Byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadchefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 101 Dnr KS 2022/88 

Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av 
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på 
ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).  

2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.  
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering 

med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig 
finansiering. 

4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett 
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet. Avfallet ska sorteras 
innan eller på ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm). 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Svensson, Mellerud, har i en skrivelse den 14 februari 2022 framfört önskemål om att 
kommunen undersöker möjligheterna att ideell hjälporganisation får en särskild taxa för 
lämnade av avfal som dumpats utanför deras lokaler. Hon önskar även att få kommunens hjälp 
med att ta hand om dumpat material/gods utanför deras lokaler då personalen som arbetar 
inom en ideell förening inte ska behöva ta hand om detta då de i första hand ska ta hand om 
varor för sortering och försäljning.  

Malin Svensson tar Vänersborgs, Trollhättans och Säffles kommuner som exempel: I 
Vänersborg, Trollhättan och Säffle så har de en egen taxa för hjälporganisation, då det inte 
handlar om något eget syfte att vara vinstdrivande. I Vänersborg och Trollhättan betalar 
hjälporganisationer 50 kronor/lastbil och i Säffle får de lämna in avfall gratis.  
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om 
hushållens avfall. På Hunnebyns återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall  
(sex till tre kostnadsfria besök per år) samt elektronik och farligt avfall som inte får slängas i det 
gröna eller bruna kärlet. Företag/verksamheter och föreningar betalar enligt taxa. 
Offentlig renhållning är den som utför städning av de återvinningsstationer som finns i 
kommunens tätorter och som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. Städandet och 
bortforslande av avfall som dumpats vid återvinningsstationerna debiteras årligen till 
Förpackningsinsamlingen enligt avtal.  

Att renhållningen och offentlig renhållning ska subventionera ideella föreningar, behöver 
diskuteras och beslutas politiskt, då detta kan få ekonomiska konsekvenser för 
renhållningskollektivet och verksamheten. 

Principen för renhållningskollektivet är att de som ingår och betalar renhållningsavgift enligt 
beslutad taxa ska bära sina egna kostnader. Detta innebär att det inte finns utrymme att stå för 
kostnader som uppstår utanför kollektivet som t.ex. dumpningar eller subventioner av taxan för 
föreningar. 

För kommunallagens likabehandlingsprincip med tre kostnadsfria besök så ska eventuellt förslag 
till beslut gälla samtliga föreningar i Melleruds kommun som betalar ett renhållnings 
abonnemang. 
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För att inte föreningar eller privatpersoner ska drabbas ekonomiskt vid dumpningar, förslås det 
att detta kan lämnas gratis vid uppvisande av polisanmälan. För denna subvention av taxa, så 
behöver detta finansieras från skattekollektivet. 

Förslag är att efter 1 år göra en utvärdering med sammanställning av de kostnader som har 
uppkommit, där renhållningskollektivet tar den uppkomna kostnaden under första året, därefter 
får långsiktig finansiering utredas. 

Gällande bortforslande av dumpat avfall på annat än kommunal mark, är detta 
fastighetsägarens ansvar och kommer inte till att utföras av kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Malin Svensson. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 150. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av 
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på 
ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).  

2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.  
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering 

med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig 
finansiering. 

4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett 
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet.  

 
Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att komplettera punkt 4 med texten: Avfallet 
ska sorteras innan eller på ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm). 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på Jörgen Erikssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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§ 102 Dnr KS 2022/118 
 
Svar på medborgarförslag att använda kommunens drönare för 
lokalisering & förstöra måsbon inom tätbebyggt område 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning  
till att det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom 
tätbebyggt område. 

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de 
kommunalägda fastigheterna inom tätorten i Mellerud för att minimera förekomsten av att 
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna 
mellanrum ger ifrån sig ”skrämsel” läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga 
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida 
under ”Bygga, bo, miljö och trafik” – ”Miljö” – ”Djur” information och tips om störande fåglar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds Nyheter 
med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de fåglar som kan 
upplevas störande. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 114. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att 
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Gunnar Andersson 
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§ 103    
 
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: 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 3/2022 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-05-04 24
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 104  
   
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. 

• Socialnämndens yttrande till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av 
ledning, styrning och uppgöljning inom individ- och familjeomsorgen. Dnr KS 2021/636 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 105 Dnr KS 2018/519 
 
Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett 
säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående 
arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med Trafikverket. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige  
beslutar att  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro 
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset – Wärdshuset, till och från centrum, 
för våra medborgares säkerhet.  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg 
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av 
Melleruds centrum. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, § 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma 
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog 
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med 
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgärder på 
riksväg 166 och E45. 
Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar 
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in till Trafikverket.  

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.  

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med 
Trafikverket anser samhällbyggnadsförvaltningen att motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 361. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 108. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående 
arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med Trafikverket. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 106 Dnr KS 2021/101 
 
Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på kullen vid 
grönområdet på Erlandserud 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till  
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i samförstånd med förslagsställarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Eva och Ronnie Åkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett 
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid grönområdet på 
Erlandsrud. Eva och Ronnie Åkerstedt skriver att många barn och förskolor besöker kullen 
under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har snöat samt att det finns en 
vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt att dra ström.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns möjlighet att 
placera en belysningsstolpe på toppen av kullen.  Dock finns det en utmaning, massorna i 
kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen samt att det blir svårt att drifta 
belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda anser samhällsbyggnadsförvaltningen att man 
ej kan resa en belysningsstolpe på kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att 
det lyser mot kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån 
kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog med förslagsställare som är nöjda 
med resultatet. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till  
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i samförstånd med förslagsställarna. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Eva och Ronnie Åkerstedt 
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§ 107 Dnr KS 2021/17 
 
Svar på medborgarförslag om två hundrastplatser i Åsensbruk 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med 
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och tar med förslaget om två 
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar, i arbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 11 januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget 
skriver Marie Karlsson att hon önskar två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små 
hundar. Marie Karlsson önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta hänsyn till önskemålet om två hundrastplatser och 
utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare beslut fatta anser samhällsbyggnadsförvaltningen 
att medborgarförslaget om två hundrastplatser är under genomförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Kommunstyrelsens beslut 9 juni 2021, § 152. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 110. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med 
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och tar med förslaget om två 
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar, i arbetet. 
 
Beslutsgång 

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

Marie Karlsson 
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§ 108 Dnr KS 2021/11 
 
Svar på medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen 
mellan Odengatan och Ängenäsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gång- 
och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontaktat Trafikverket som kommer 
att ta upp frågan i Trafikverkets belysningsgrupp. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 2021 att kommunen på ett 
enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen mellan Odengatan och 
Ängenäsgatan.    
Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är inte en kommunal väg utan en statlig väg, vilket 
betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.   
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 111. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gång- 
och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontaktat Trafikverket som kommer 
att ta upp frågan i Trafikverkets belysningsgrupp. 
 
Beslutsgång 

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

Sten-Göran Aaraas 
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§ 109 Dnr KS 2021/395 
 
Svar på medborgarförslag om att plantera japanska körsbärsträd 
längs grönområde vid Österrådaplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till  
den pågående översyn av framtida grönområde vid Österrådaplan och tar med förslaget  
om japanska körsbärsträd i utredningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgarförslag om att plantera 
en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra sidan av Österrådaplan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn över trafiken vid 
Österrådaplan samt att ordna grönområdet runt Telaris och Österrådaplan. Då planeringen inte 
är startad kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för 
tillfället. Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget i 
planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd. 
Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för 
medborgarförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den pågående 
utredningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, § 112. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till  
den pågående översyn av framtida grönområde vid Österrådaplan och tar med förslaget  
om japanska körsbärsträd i utredningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Linda Sjötun Flood 
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§ 110 Dnr KS 2015/608 

Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs  
i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt Byggnation av särskilt boende  
på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att 
färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på Ängenäs till en total kostnad av 157 Mnkr. 
I den totala kostnadsbilden ingick färdigprojektering, produktionskostnad för boendet, 
inventarier för socialtjänsten, infrastruktur, lekplats, VA-omläggning mm. 

Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten under 2018-2022 och varje 
investeringsprojekt har startats och slutredovisas var för sig. 

I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det särskilda 
boendet från förstudie till färdigställd byggnation. 

Den totala budgeten för förstudie, projektering och byggnation av det särskilda boendet på 
Ängenäs var 141 mnkr. Av detta har 127 mnkr förbrukats samt så har statliga stöd erhållit på 
ca 10,5 mnkr. 

Det har även gjorts omdisponeringar av medel i enlighet med beslut. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 67. 
• Slutredovisning av projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 152. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt Byggnation av särskilt boende  
på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 111 Dnr KS 2022/221 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete inom 
Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2021 i Melleruds kommun har 
genomförts. Samtliga nämnder har gjort uppföljningar tillsammans med skyddsombud som 
sedan presenterats för respektive nämnd. Denna redovisning är en sammanställning över det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela Melleruds kommun.    
Kommunen har förtydligat processen kring uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kommunen säkerställer nu att varje förvaltning följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och rapporterar till respektive nämnd samt att en gemensam sammanställning görs av  
HR-chef som redovisas i Personalutskottet.  
 
Förbättringsområden som identifierats  

Förbättringsområdena ser olika ut i respektive förvaltning. En av förvaltningarna har inga behov 
av förbättring medan övriga har ett antal områden som behöver förbättras och arbetas mer 
med.  

Här är de förbättringsåtgärder som identifierats;  

• Nya skyddsombud får inte tillräckligt snabbt rätt utbildning. Dessa utbildningstillfällen finns 
en till två gånger per år vilket gör att det kan dröja innan nytillträdda skyddsombudet får sin 
utbildning.   

• Arbetsmiljömålen är inte tillräckligt kända ute i samtliga verksamheter och följs heller inte 
upp i tillräcklig utsträckning.   

• Det finns inte tillräcklig kunskap ”hela vägen ut” till våra medarbetare kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och hur det ska bedrivas. Svårigheterna har funnits för chef att under 
pandemin förankra arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt på APT när vi inte kunnat ha fysiska 
möten eller möten över huvud taget.  

• Finns inte tydliga och välkända mål i verksamheten kopplat till den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön.  

• Brister i följsamhet av de rutiner som finns kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

• Brister i kontroll och utvärdering av genomförda åtgärder.   
Planerade åtgärder  

Följande åtgärder planeras: 

• Säkerställa att våra skyddsombud har adekvat utbildning och att nya skyddsombud snabbt 
får denna utbildning.  

• Säkerställa att samtliga chefer har god kunskap om det systematiska arbetet och de rutiner 
vi har i Melleruds kommun. Kommer att ha chefsutbildningar två gånger per år i 
systematiska arbetsmiljöarbete och hur man kan arbeta med sin arbetsgrupp på ett 
kommunikativt sätt kring dessa frågor.  
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• Säkerställa att vi följer upp de aktiviteter och riskanalyser som är gjorda. En viktig aktivitet 
så att våra medarbetare blir mer delaktiga och får återkoppling.    

• Bryta ned arbetsmiljömålen till mätbara mål och att dessa mål bli mer kända i verksamheten 
samt att uppföljning av dessa mål görs.  

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 149. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

HR-chefen 
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§ 112  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Ny HR-konsult anställd. 

• E-Companion start 1 oktober 2022. 

• Konsultstöd under rekryteringen av ny arkivarie. 

• Sjukskrivningar inom kommunstyrelseförvaltningen. 

• Omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen. 

• Rekrytering av ny tillväxtchef pågår. 

• Upphandling av visselblåsarsystem. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 113  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Möte angående Grönda klustret på Nuntorp den 4 maj 2022. 

• Årsmöte i Leader Framtidsbyger den 5 maj 2022. 

• Årsmöte i Vänerns vattenvårdsförbund den för 5 maj 2022 

• Sammanträde med styrgrupp för Lokala BRÅ den 6 maj 2022. 

• Dialogmöte med Häls- och sjukvårdsnämnden den 9 maj 2022. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund den 12 maj 2022. 

• Näringslivsråd 12 maj 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 114    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Skålleruds fiberförenings årsmöte/styrelsemöte den 26 april 2022. 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda den 28 april 2022. 

• Upphandling skoltrafik – avtal. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 13 april 2022. 

• Direktionsmöte i Dalslands miljö- och energiförbund den 14 april 2022. 

• Studiebesök vid upplevelsecenter i Åhus den 20-21 april 2022. 

• Årsmöte i Svinesundskommittén i Halden den 22 april 2022. 

• Småkoms rikskonferens/stämma den 27-29 april 2022. 

• Sveriges Radio på reportagebesök angående det nedlagda bruket i Åsensbruk. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-05-04 36
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 115  
 
Workshop Samverkan Dalsland 4D 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar för att öka sin 
gemensamma kapacitet. Det sker under namnet 4D, som står för fyra Dalslandskommuner.  

Kraven på att leverera service och välfärdstjänster är desamma oavsett kommunstorlek  
och resurser. Redan idag pågår samverkan mellan 4D-kommunerna inom ett flertal 
verksamhetsområden och i olika former, vilket är ett måste för små kommuner.  
Genom 4D ska kommunerna tillsammans fortsätta att tillhandahålla god service och leverera 
välfärdstjänster med hög kvalitet. Via samverkan ökas förutsättningarna att stärka den 
gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten vad gäller resurser, kompetens och 
verksamhet. 

Framtida samverkan inom 4D ska vara till gagn för medborgare och andra som kommunerna 
ger service eller stöd, för medarbetare samt för kommunernas ekonomi. 

Tillsammans med samverkansamordnaren genomför kommunstyrelsen och nämndpresidierna 
samt kommunchefen en workshop kring samverkansområden m.m.  
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