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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 27 mars 2019, klockan 18.00 – 19.00,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 35 
Björn Lindquist, ekonomichef   § 36   
 
 
  

  
 

Övriga Joacim Magnusson (KD), ordförande kommunens revisorer § 37 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Karin Nodin (C) och Martin Andersson (SD) 
Ersättare Tony Johansson (MP) och Florence Jonasson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 mars 2019, klockan 13.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 35 - 45 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Karin Nodin                         Martin Andersson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-03-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-01  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-04-23 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Nej Josip Kezic Ja 

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Ja   

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) 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) Nej Mauri Simson Ja 

Karolina Wessman Hultman (C) Nej Helena Hultman Ja 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Ja   

Martin Eriksson (C) Ja   

Gert Lund (SD) Nej Tony Andersson Ja 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 35  Presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 4 

§ 36  Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018 5 

§ 37  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2018 6 

§ 38  Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2019 8 

§ 39  Arbetsmiljömål 2019 9 

§ 40  Svar på motion om det rörliga friluftslivet  10 

§ 41  Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden 12 

§ 42  Nytillkomna motioner 13 

§ 43  Anmälan om inkomna ärenden 14 

§ 44  Avsägelse av förtroendeuppdrag som huvudman i Dalslands Sparbank 15 

§ 45  Val av huvudman i Dalslands Sparbank från ordinarie årssammanträde 
2019 t o m ordinarie årssammanträde 2023 

16 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
 
Presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen presenterar och visar en nyproducerad film om 
samhällsbyggnadsförvaltningens och dess enheters verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 36 Dnr KS 2019/49.042  
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för koncernen 
Mellerud kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2018, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 5,7 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat 
på 9,8 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget var 0,7 Mnkr. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslands miljö- och energiförbund med 30 procent. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 62, att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 34. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 62. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 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 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2019-03-27 6
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37  Dnr KS 2019/49.042   
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018.  

3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
för år 2018. 

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2018. 
 
Protokollsanteckning 

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

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2018.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) 
genom ett positivt resultat om 5,7 mkr. Revisorerna bedömer att kommunens 
ekonomiska situation och utveckling är svag efter 2018 års resultat. Kommunen 
klarar två av de fyra finansiella målen för 2018. Kommunen klarar inte målet att ha 
ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och inte heller 
målet att investeringarna ska finansieras med egna medel. Trots att avvikelser 
finns i nämndernas budgetföljsamhet så bedömer revisorerna den ekonomiska 
styrningen som tillfredställande. 

Revisorerna bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
som svag utifrån kommunstyrelsens redovisning. 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 
ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2018 med bilaga. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018.  

3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
för år 2018. 

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2018. 

6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer  
Ekonomichefen   
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§ 38 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde 2019 enligt förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om taxor och avgifter för verksamheten 
på sammanträdet 2018-10-24.  

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2018, § 414, att ge kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på justering av musikskole-
avgifterna samt en ekonomisk konsekvensanalys enligt förd diskussion.  

Införandet av en avgiftsfri verksamhet i Kulturskolan innebär ett beräknat 
intäktsbortfall för kultur- och utbildningsförvaltningen på 325 tkr/år. Om en 
ramökning för nämnden inte beviljas innebär detta att nämndens obligatoriska 
verksamheter kommer att påverkas ekonomiskt negativt.  

Kommunfullmäktige återemitterade ärendet till Kultur- och utbildningsnämnden  
vid sammanträdet den 21 november 2018.  

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019, § 62, att ge kultur- och utbildnings-
chefen i uppdrag att utreda försäljning av kaffe/the/kaka på biblioteket. 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 139. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 14. 
• Förslag på taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens  

verksamhet 2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 62. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 55. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ludwig Mossberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde 2019 enligt förslag.  
 
Beslutsgång 

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

Kultur-och utbildningsnämnden 
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§ 39 Dnr KS 2019/44.026 
 
Arbetsmiljömål 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2019  
i Melleruds kommun;  

• Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. 

• Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska. 

• Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås anta följande arbetsmiljömål för år 2019; 
Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. Kostnaden  
för korttidssjukfrånvaron ska minska. Korttidsfrånvaron definieras till dag 1-14  
i sjukfrånvaroperioden. Det tredje arbetsmiljömålet är att antalet upprättade 
tillbudsrapporter ska öka i syfte att få bättre underlag för att minimera risk för 
arbetsskada. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om de övergripande målen  
för arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun.  

Dessa mål ska noteras i styr- och reglerplanen och gälla för samtliga förvaltningar 
och dess enheter. De ska årligen följas upp. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 23.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 65. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2019  
i Melleruds kommun;  

• Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. 

• Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska. 

• Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

HR-chefen 
Samtliga förvaltningar 
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§ 40 Dnr KS 2017/142.814 
 
Svar på motion om det rörliga friluftslivet  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänvisning till frilufts-
utvecklarens uppdrag och utredningsuppdraget om utveckling av det rörliga 
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslog i en motion den 11 mars 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att 

1. Vandringsstigar rustas upp och utvecklas. 

2. Nya grillplatser skapas och befintliga rustas upp. 

3. Motionsslingan vid Vita Sannar återställs med skyltar och redskap. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till tf. kommunchef att ta fram vilka 
tillstånd som krävs för att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och 
i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. Utredningen ska även 
innehålla en kostnadskalkyl för projektet. Uppdraget har nu övergått till ordinarie 
kommunchef. 

Det finns tre kommunala naturreservat med tillhörande skötselplaner. 

November 2018 beslutade fullmäktige köpa fastigheten Bråna Sjöskog i Melleruds 
kommun. Genom förvärvet beskrivs bland annat fastighetens motionsspår och 
strövstigar vara enklare att underhålla och utveckla. 

Kommunens friluftsutvecklare ska utarbeta ett förslag till friluftsutvecklingsplan för 
Melleruds kommun till politiken. 

Beslutsunderlag 
• Motion  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 140. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 15. (Utveckling av det rörliga friluftslivet 

på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KS 2017/466.) 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 19.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 58. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänvisning till frilufts-
utvecklarens uppdrag och utredningsuppdraget om utveckling av det rörliga 
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
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Beslutsgång 

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

Roland Björndahl (M) 
Friluftsutvecklaren 
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§ 41 Dnr KS 2019/43.119 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Roy Larsson (C) till ny ersättare i 
valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Claes Börje Olsson (C) den 29 januari 2019 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i valnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny 
ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Roy Larsson (C) till ny ersättare i 
valnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Roy Larsson 
Personalenheten – löner 
Enheten för Digital service 
Troman 
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§ 42    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av 

Motion om att köpa konst från i kommunen 
verksamma konstnärer. 
Dnr KS 2019/145 

Lars Nilsson (S) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Kommunstyrelsen 
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§ 43    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsens beslut 2019-03-08 om att utse Roland Berglund (SD) till ny  
ersättare med anledning av Gulnara Mikkolas avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. Dnr KS 2019/53. 

• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhets- 
året 2018. Dnr 2019/129. 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018. Dnr KS 2019/160. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 44 Dnr KS 2019/162.119    
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som huvudman i Dalslands 
Sparbank 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Joacim Magnusson (KD) har den 20 mars 2019 avsagt sig förtroendeuppdraget  
som huvudman i Dalslands Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 

• Joacim Magnussons avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Personalenheten – löner 
Enheten för Digital service 
Troman 
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§ 45 Dnr KS 2019/162.119 
 
Val av huvudman i Dalslands Sparbank från ordinarie 
årssammanträde 2019 t o m ordinarie årssammanträde 2023  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudman i Dalslands Sparbank för 
mandatperioden 2019-2023 utse följande: 
 
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) 

 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Joacim Magnusson (KD) den 20 mars 2019 avsagt sig 
uppdraget som huvudman i Dalslands Sparbank ska kommunfullmäktige utse  
en ny huvudman. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudman i Dalslands Sparbank för 
mandatperioden 2019-2023 utse följande: 
 
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) 

 
Beslutsgång 

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

Dalslands Sparbank 
Camilla Berglöv-Hermansson 
Personalenheten – löner 
Enheten för Digital service 
Troman 
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