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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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Sammanträdesdatum 2016-06-22 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja  §§ 76-80, 82, 84-90 

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja  §§ 76-80, 82, 84-90 

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Andreas Jonsson S Ja  §§ 76-82, 84-90 

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja  §§ 76-82, 84-90 

Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Nej Kent Bohlin Ja 

Gunnar Karlsson C Ja  §§ 76-81, 83-90 

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja  §§ 76-81, 83-90 

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Bengt Arne Enander M Ja   

Inger Jochnick MP Ja   

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-06-22 3
  
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 

 

§ 76  Information om renovering av Tingshuset 4 

§ 77  Skattesats för Melleruds kommun 2017 5 

§ 78  Budget 2017, plan 2018-2019  6 

§ 79  Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 8 

§ 80  Borgensram och låneram 2017 10 

§ 81  Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och förvaltningsrevision  
för verksamhetsåret 2015 

11 

§ 82  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 

12 

§ 83  Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2015 

13 

§ 84  Svar på motion om avgiftsfri avlämning av grovsopor fem gånger  
per år Hunnebyn 

14 

§ 85  Svar på motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin 
dator/platta 

16 

§ 86  Svar på motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända 

18 

§ 87  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden 

20 

§ 88  Nytillkomna motioner 21 

§ 89  Nytillkomna medborgarförslag 22 

§ 90  Anmälan om inkomna ärenden 23 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76 
 
Information renovering av Tingshuset 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschefen informerar om den planerade renoveringen av Tingshuset som 
kommer att påbörjas i augusti 2016 och pågå året ut. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Dnr KS 2016/240.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2017 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2017 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 186. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 92. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2017 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Dnr KS 2016/84.041   
 
Budget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Reservationer 

Pål Magnussen (V), Tony Johansson (MP) och Inger Jochnick (MP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017 och plan 2018-2019. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-20, § 41. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 51. 
• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 35. 
• Vänsterpartiet i Melleruds budgetförslag. 
• Miljöpartiet de gröna i Melleruds budgetförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 187.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 93. 
• Protokoll MBL-förhandling 2016-06-08. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Eva Pärsson (M), Michael Melby (S) och  
Gunnar Karlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. kommunstyrelsen tillförs 0,7 Mnkr av det budgeterade resultatet för införande av 
cykelutlåning på strategiska platser i kommunen.  

2. i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag till budget för år 2017 samt flerårsplan 
2018-2019. 

 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. det treprocentiga resultatmålet ändras till 2% vilket ger ytterligare 5 Mnkr att 
bedriva verksamhet för under 2017. Överskottet ska tillsammans med det extra 
statsbidraget på 21 Mnkr till kommunen fördelas enligt följande: 

2. socialnämndens tillförs 10 Mnkr för att klara målen med verksamheten.  

3. kultur- och utbildningsnämnden tillförs 10 Mnkr för att klara integrationen för 
nyinflyttade.  

4. kommunstyrelsen tillförs 5 Mnkr för att skapa ett nytt personalorgan för att göra 
Melleruds till en attraktiv arbetsgivare. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Pål Magnussens förslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Tony Johanssons tilläggsförslag och finner att kommun-
fullmäktige avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
 

 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2016/241.041   
 
Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Reservationer 

Tony Johansson (MP), Inger Jochnick (MP) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar  
sig mot beslutet till förmån för Johanssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 188.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 94. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. investeringsramen för fastighetsverksamheten justeras med 50 tkr till 44,8 Mnkr 
för år 2017 samt plan 2018 och 2019 med 1,5 Mnkr till 48 Mnkr för att finansiera 
en projektering (2017) och satsning (2018) för solenergi på kommunhusets tak. 

2. i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Tony Johanssons tilläggsförslag och finner att kommun-
fullmäktige avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Dnr KS 2016/242.045   
 
Borgensram och låneram 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om borgens- och låneram för  
2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Det är många investeringsprojekt på gång som är lite oklara i tid, nya bostäder, 
vattenintag, nytt äldreboende. Det kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 189.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 95. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om borgens- och låneram för  
2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Melleruds Bostäder 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Dnr KS 2016/210.042   
 
Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och 
förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet  
för verksamheten för år 2015. 

2. Melleruds kommun noterar att förbundets egna kapital minskats med  
500 tkr utan motsvarande påverkan på resultatet. 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tommy W Johansson (S) och Eva Pärsson (M) 
i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en informativ 
årsredovisning som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och 
ekonomiska utfall. Resultatet uppgår till -602 tkr jämfört med föregående  
års resultat på -134 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 154.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 96. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet  
för verksamheten för år 2015. 

2. Melleruds kommun noterar att förbundets egna kapital minskats med  
500 tkr utan motsvarande påverkan på resultatet. 

 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Dnr KS 2016/223.042   
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) och Gunnar Karlsson (C) 
i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2015.  
 
Beslutsunderlag 

• NÄRF:s årsredovisning 2015 med begäran om ansvarsfrihet och revisions- 
berättelse.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 190.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 97. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Dnr KS 2016/255.042   
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tommy W Johansson (S), Eva Pärsson (M),  
Andreas Jonsson (S) och Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2015.  
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat med 987 tkr vilket är 1 360 tkr bättre 
än budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 2015 och 
revisionsberättelse 2015. 

• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 215.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 98. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Dnr KS 2014/289.007   
 
Svar på motion om avgiftsfri avlämning av grovsopor fem 
gånger per år Hunnebyn 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avslå motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur informationen om vad som kostar 
respektive är gratis att lämna vid Hunnebyns anläggning kan göras tydligare för 
besökarna. 

 
Reservationer 

Tony Johansson (MP) och Inger Jochnick (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sara Isgren (MP) har den 17 juni 2014 lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

• avlämning av grovsopor på Hunnebyns anläggning ska vara kostnadsfri för 
hushållen i Melleruds kommun upp till fem gånger per år. 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur denna 
reform ska utformas och tidplan för genomförandet, samt att i framtida 
budgetunderlag ta hänsyn till och arbeta in de ekonomiska effekterna av 
beslutet. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Anledningen är att införa, 
administrera och underhålla antingen ett system med värdecheckar eller passerkort 
och bommar inte anses motivera kostnaden. Dessutom innebär systemen, framför 
allt det sistnämnda, att kostnaderna för renhållningskollektivet kommer att öka 
dock främst för dem som inte nyttjar möjligheten att lämna grovavfall vid 
Hunnebyns anläggning. 

Utredningen föreslår att informationen om vad som är gratis respektive kostar att 
lämna vid Hunnebyns anläggning görs tydligare för besökarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 
• Utlåtande angående avgiftsfri inlämning av hushållens grovavfall till Hunnebyns 

avfallsanläggning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 198.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 111. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avslå motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur informationen om vad som kostar 
respektive är gratis att lämna vid Hunnebyns anläggning kan göras tydligare för 
besökarna. 

 
Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. kommunstyrelsen uppdras att arbeta fram en s.k. SWOT-analys för att belysa 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot kring ett eventuellt införande av 
avgiftsfri inlämning av grovsopor. 

2. motionen därmed anses besvarad.  
 
Beslutsgång  

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Tony Johanssons förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Tony Johansson 
Sara Isgren 
Kommunstyrelsen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr KS 2015/529.001   
 
Svar på motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får 
sin dator/platta 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin dator/platta. 
 
Reservationer 

Gert Lund (SD), Ulf Rexefjord (SD) och Ann-Christine Österberg (SD) reserverar  
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 15 oktober 2015 lämnat in en motion där han föreslår 
att elever i gymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg 
i alla ämnen får behålla sin dator/platta som de förfogat över under studietiden. 
Dels som en morot och dels som en belöning. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Motivet är att de iPads som lånats ut 
till elever i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet därefter används 
inom Melleruds kommuns verksamhet. Det finns ett stort behov av att använda 
utrustningen inom den kommunala undervisningen. Genom kommunens nuvarande 
system kommer iPadsen de lägre skolåldrarna och förskolan till del samt utgör det 
beräknade överskottet ett verktyg i SFI-undervisningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om elever i gymnasiet får sin dator/platta. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens underlag till svar.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 199.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 112. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin dator/platta. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om att elever i gymnasiet 
som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin 
dator/platta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Ulf Rexefjord 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Dnr KS 2016/11.143   
 
Svar på motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet  
till projektarbete för att integrera våra nyanlända 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet  
till projektarbete för att integrera våra nyanlända som besvarad. 
 
Reservationer 

Anette Levin (L), Tony Johansson (MP), Inger Jochnick (MP) och  
Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 8 januari 2016, att Melleruds kommun 
anställer arbetslösa, i synnerhet de som står långt från arbetsmarknaden, i projekt 
för att förbättra integrationsarbetet. 

Under innevarande år arbetar Personalenheten inom Melleruds kommun med att 
öka antalet anställda som är utrikesfödda i enlighet med nämndmålet om att utöka 
andelen etableringar av nyinflyttade. Förvaltningens mål är att på sikt skapa en 
större mångfald inom organisationen genom att öka antalet anställda som är 
utrikesfödda. 

Den 19 april 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta ett integrationsprojekt. Efter 6 
månader kommer projektet att utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motion. 
• Integrationsprojekt Naturvård, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

sammanträdesprotokoll, Dnr 2016/185.143.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 216.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 113. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända som besvarad. 

Anette Levin (L): Kommunfullmäktige bifaller motion om att Melleruds kommun 
anställer arbetslösa, i synnerhet de som står långt från arbetsmarknaden, i projekt 
för att förbättra integrationsarbetet. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Anette Levins förslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Anette Levin 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Dnr KS 2016/260.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Jeanette Krafft (C) befrias från sitt uppdrag  
som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jeanette Krafft (C) har den 26 maj 2016 avsagt sig uppdraget som  
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Jeanette Kraffts avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Jeanette Krafft (C) 
befrias från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Jeanette Krafft 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 88    
 
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 framtida fördelning av kommunala 
bostäder. 
Dnr KS 2016/273 

Ulf Rexefjord (SD) 
Morgan Mathiasson (SD) 
Gert Lund (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram 
och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om handikapp-
gungor i kommunens lekparker. 
Dnr KS 2016/264 

Frida Karlén, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-06-22 23
  
 
 
 
 
 

§ 90    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 20 § tobakslagen 
samt medel för att finansiera de utökade uppdragen. Dnr KS 2016/280. 

• Förfrågan om särskild medlemsinsats till Kommuninvest. 
Dnr KS 2016/259. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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