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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 22 oktober 2014, klockan 18.00 – 19.00,  

i Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 

 

 

 

 

Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 

 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef    

Helena Stor Hansson, kommunutvecklare   § 74     

  

  

 

 
Övriga  

 

 

 

 

 

 
Utses att justera  

Justerare Tommy W Johansson (S) och Peter Ljungdahl (C) 

Ersättare Christine Andersson (S) och Eva Pärsson (M) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 27 oktober 2014, klockan 16.00 

 

 

 

Justerade paragrafer  §§ 71 - 84 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Ingmar Johansson 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 

  Rune Stenén § 71                Morgan E Andersson §§ 72-84  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Tommy W Johansson             Peter Ljungdahl  

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2014-10-22 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-10-28  
  

Datum då anslaget tas ned 2014-11-19 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Närvarolista 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S §§ 71-84   

Peter Ljungdahl C §§ 71-84   

Christine Andersson S §§ 71-84   

Eva Pärsson M §§ 71-84   

Karin Hilmér C §§ 71-84   

Morgan Mathiasson SD §§ 71-84   

Andreas Jonsson S §§ 71-84   

Rune Stenén C §§ 71-84   

Marianne Sand Wallin S §§ 71-84   

Daniel Jensen KD §§ 71-84   

Harald Ericson M §§ 71-84   

Sarah Isgren MP §§ 71-84   

Michael Melby S §§ 71-84   

Ulf Rexefjord SD §§ 71-84   

Jeanette Krafft C Nej Lars-Gunnar Larsson §§ 71-84 

Jörgen Eriksson KIM §§ 71-84   

Pål Magnussen V Nej Barbro Prästbacka §§ 71-84 

Johanna Nordström S Nej Christer Elander §§ 71-84 

Gunnar Karlsson C §§ 71-84   

Anette Levin FP Nej Stig Larsson §§ 71-84 

Roland Björndahl M §§ 71-84   

Ola Johansson S §§ 71-84   

Karin Nodin C §§ 71-84   

Ingela Lind S Nej Kerstin Lindberg §§ 71-84 

Gert Lund SD §§ 71-84   

Lisbeth Berglöv KD §§ 71-84   

Morgan E Andersson C §§ 71-84   

Thomas Hagman S §§ 71-84   

Susanne Björk Jensen M §§ 71-84   

Stefan Hellman MP Nej   

Mari-Anne Edmark S §§ 71-84   
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Innehållsförteckning 

 

§ 71 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande för 

kommunfullmäktige 

4 

§ 72 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande 

 i kommunfullmäktiges valberedning 

5 

§ 73 Integrationspolicy för Melleruds kommun 7 

§ 74 Marknadsföringsplan för Melleruds kommun 9 

§ 75 Försäkring av förmånsbestämd ålderspension  10 

§ 76 Inköpspolicy för Melleruds kommun, revidering 12 

§ 77 Redovisning av obesvarade motioner 14 

§ 78 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 16 

§ 79 Redovisning av besvarade medborgarförslag 18 

§ 80 Nytillkomna medborgarförslag 20 

§ 81 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 21 

§ 82 Avsägelse av uppdrag som borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun 22 

§ 83 Anmälan om inkomna ärenden 23 

§ 84 Nytillkomna motioner 24 
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§ 71 Dnr KS 2014/423.119 

 

Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande  

för kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. välja Morgan E Andersson (C) till kommunfullmäktiges ordförande för 

mandatperioden 2014-2018. 

2. välja Roland Björndahl (M) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande  

för mandatperioden 2014-2018.  

3. välja Thomas Hagman (S) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande  

för mandatperioden 2014-2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  

15 oktober 2014 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en 

ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).  

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C) föreslår Morgan E Andersson (C) till kommunfullmäktiges 

ordförande. 

Daniel Jensen (KD) föreslår Roland Björndahl (M) till kommunfullmäktiges förste 

vice ordförande. 

Tommy W Johansson föreslår Thomas Hagman (S) till kommunfullmäktiges andre 

vice ordförande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på föreslagen ordförande respektive föreslagna förste och andre 

vice ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 

 

Beslutet skickas till 

Morgan E Andersson 

Roland Björndahl 

Thomas Hagman 

Ansvarig Troman 

Administrativa enheten - löner 
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§ 72 Dnr KS 2014/423.119 

 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 

ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till valberedning för  

mandatperioden 2014-2018: 

 

Ledamöter  Ersättare  

Sarah Isgren (MP) Anette Levin (FP) 

Roland Björndahl (M) Jörgen Eriksson (KIM) 

Daniel Jensen (KD) Pål Magnussen (V) 

Thomas Hagman (S) Marianne Sand Wallin (S) 

Johnny Stücken (S) Mari-Anne Edmark (S) 

Rune Stenén (C) Jeanette Krafft (C) 

Eivor Östergren (C) Gunnar Karlsson (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. välja Thomas Hagman (S) till valberedningens ordförande för mandat- 

perioden 2014-2018. 

1. välja Roland Björndahl (M) till valberedningens vice ordförande för 

mandatperioden 2014-2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  

15 oktober 2014 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ny 

valberedning.  

Valberedning ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestå av sju ledamöter 

och lika många ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en 

ordförande och en vice ordförande.  

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD) föreslår Sarah Isgren (MP), Roland Björndahl (M) och  

Daniel Jensen (KD) till ledamöter respektive Anette Levin (FP), Jörgen Eriksson 

(KIM) och Pål Magnussen (V) till ersättare. 

Tommy W Johansson (S) föreslår Thomas Hagman (S) och Johnny Stücken (S)  

till ledamöter respektive Marianne Sand Wallin (S) och Mari-Anne Edmark (S) till 

ersättare. 

Gunnar Karlsson (C) föreslår Rune Stenén (C) och Eivor Östergren (C) till ledamöter 

respektive Jeanette Krafft (C) och Gunnar Karlsson (C) till ersättare. 
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Tommy W Johansson föreslår Thomas Hagman (S) till valberedningens ordförande. 

Daniel Jensen (KD) föreslår Roland Björndahl (M) till valberedningens vice 

ordförande. 

 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på föreslagna ledamöter och ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslagen. 

 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på föreslagen ordförande och vice ordförande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslagen. 

 

Beslutet skickas till 

Sarah Isgren 

Roland Björndahl 

Daniel Jensen 

Thomas Hagman 

Johnny Stücken 

Rune Stenén 

Eivor Östergren 

Anette Levin 

Jörgen Eriksson 

Pål Magnussen 

Marianne Sand Wallin 

Mari-Anne Edmark 

Jeanette Krafft 

Gunnar Karlsson 

Ansvarig Troman 

Administrativa enheten - löner 
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§ 73   Dnr KS 2013/585.130       

 

Integrationspolicy för Melleruds kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Integrationspolicy för Melleruds kommun enligt 

föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 26 november 2013, § 118, beslutat att uppmärksamma 

kommunstyrelsen på behovet av en för kommunen övergripande integrationsplan 

och önskar att ett sådant initiativ tas. 

Administrativa chefen har arbetat fram ett förslag till en Integrationspolicy för 

kommunen. Genom policyn ska kommunens integrationsarbete bli tydligare och 

bidra till den kommunala utvecklingen på ett mera effektivt sätt, än vad som sker 

idag.  

Syftet med en integrationspolicy för Melleruds kommuns är  

 att få alla som lever och verkar i Mellerud att bidra till en ökad integration.  

 att få systematisk kvalitetssäkring och uppföljning av integrationsarbetet hos 

förvaltningar och kommunala bolag.  

 att värna och utveckla demokratin.  

 att skapa mervärde för medborgare och arbetsplatser samt bidra till lokal 

regional och internationell utveckling och sammanhållning och att alla ska trivas 

i Mellerud.  

 att man söker sig till Mellerud för att här är det kunskaper, erfarenheter och 

förmåga som räknas och värdesätts.  

 att utveckla den kommunala verksamheten.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 maj 2014, § 171, att remittera förslag till 

Integrationspolicy till samtliga förvaltningar och bolag samt till det kommunala 

ungdomsrådet för yttrande. Eventuella yttranden skulle ha kommit in till 

kommunkansliet senast den 30 juni 2014.  

Kommunstyrelsen fastställde den 10 september 2014, § 108, Handlingsplan för  

att främja kommunens integrationsarbete. 

Kommunfullmäktige återremitterade den 24 september 2014, § 58, ärendet på 

grund av oklarheter i sammanträdeshandlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till Integrationspolicy. 

 Yttrande från socialchefen. 

 Arbetsutskottets beslut 2014-08-26, § 251. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-09-10, § 107. 

 Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2014-09-24, § 61. 

 Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-24, § 58.  

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunfullmäktige 2014-10-22 8

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sarah Isgren (MP), Daniel Jensen (KD), Barbro Prästbacka (V), Eva Pärsson (M), 

Tommy W Johansson (S) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag att fastställa Integrationspolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande 

förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa 

Integrationspolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige  

bifaller Sarah Isgrens m.fl. förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag att 

fastställa Integrationspolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder/förvaltningar 

Administrative chefen 

KFS  
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§ 74 Dnr 2006.965.105       

 

Marknadsföringsplan för Melleruds kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Marknadsföringsplan för Melleruds kommun 

enligt föreliggande förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I styrdokumentet Mellerud Vision 2013 redovisas mål och inriktning för kommunens 

verksamheter gentemot kommuninvånaren eller brukaren. En del i visionsarbetet  

är att marknadsföra Mellerud. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 oktober 2010, § 282, att ge verksamhets-

utvecklaren i uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan. 

Ett framtaget utkast till marknadsföringsplan presenterades vid sammanträdet  

den 17 juni 2014. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2014, § 263, att ge kommun-

utvecklaren i uppdrag att ta fram en handlingsplan för marknadsföring av Mellerud 

för 2015. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  

den 2 december 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till Marknadsföringsplan för Melleruds kommun. 

 Arbetsutskottets beslut 2014-09-09, § 263. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 147. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD), Harald Ericson (M) och Tommy W Johansson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag att anta Marknadsföringsplan för Melleruds kommun 

enligt föreliggande förslag. 

Lars-Gunnar Larsson (C): Yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen  

att en marknadsföringsplan bör vara mer omfattande än föreliggande förslag. 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 

det ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Daniel Jensens m.fl. förslag att bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Marknadsföringsplan för 

Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunutvecklaren  

KFS  
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§ 75  Dnr KS 2014/424.024        

 

Försäkring av förmånsbestämd ålderspension 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. teckna avtal om försäkring av förmånsbestämda pensioner. 

2. uppta lån om max 20 Mnkr inom årets låneram för att lösa föreslagen försäkring. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skandia och Melleruds kommun har träffat avtal om att teckna försäkring. 

Melleruds kommun äger under hela avtalsperioden rätt att fritt avropa 

försäkringslösningar som omfattas av detta avtal. 

Pensionsförmånerna utgörs av pensionsbestämmelsernas förmånsbestämda 

pensioner enligt KAP KL: 

 Förmånsbestämd ålderspension 

 Efterlevandepension till vuxen 

 Barnpension 

För försäkrade förmåner gäller premiebefrielseförsäkring. Avtalet omfattar 

beräkning och försäkring med löpande premiebetalning enligt överenskommelse 

mellan parterna.  

Premierna är beräknade under förutsättning att premiebetalning faktureras löpande 

fram till avgången även för arbetstagare som fyllt 61 år. Om arbetstagare som har 

fyllt 61 år avgår i pensioneringssyfte före 65 års ålder faktureras en tilläggspremie 

för intjänandet fram till 65-årsmånaden. Pensionsförmåner och premier är 

beräknade utifrån linjärt intjänande av ålderspension.  

Vid avgång vid annan tidpunkt eller vid avgång efter 61 års ålder av annan 

anledning än pensioneringssyfte kan ändå en mindre kreditering eller 

tilläggsdebitering behöva göras.  

Frågan är om Melleruds kommun ska avropa försäkringslösning för upplupen och 

kommande förmånsbestämd ålderspension. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 september 2014, § 299, att ta upp ärendet  

till ny behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 Utdrag från Melleruds kommuns avtal om pensionsadministration. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 149. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD: Bifall till kommunstyrelsens förslag att teckna avtal om 

försäkring av förmånsbestämda pensioner och att uppta lån om max 20 Mnkr  

inom årets låneram för att lösa föreslagen försäkring.  
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Beslutsgång  

Ordförande frågar på Daniel Jensens förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal om försäkring av 

förmånsbestämda pensioner och att uppta lån om max 20 Mkr inom årets låneram 

för att lösa föreslagen försäkring. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen  
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§ 76  Dnr KS 2014/337.003       

 

Inköpspolicy för Melleruds kommun, revidering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Inköpspolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande 

förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av förändringar i upphandlingslagstiftningen behöver kommunens 

inköpspolicy revideras. 

Ändrade gränsvärden 

För upphandling enligt lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) höjs 

gränsvärdet till 28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär  

att man kan direktupphandla varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde  

av 505 800 kronor. 

För upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster (LUF) höjs värdet till 26 procent av 

tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär att man kan direktupphandla 

varor och tjänster och byggentreprenader till ett värde av 939 342 kronor. 

Vid beräkningen av direktupphandlingsvärdet ska myndigheten/enheten även i 

fortsättningen beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten 

under räkenskapsåret (LOU 15 kap. 3 a §, LUF 15 kap. 3 a §). 

 

Riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt 

Det införs krav på att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska besluta 

om riktlinjer för användning av direktupphandling. Det införs även en 

dokumentationsplikt med innebörd att de upphandlande myndigheterna/enheterna 

ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen 

Lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2014 varför anpassningar behöver göras i 

kommunens inköpspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2010, § 12. 

 

Beslutsunderlag 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse med förslag till Inköpspolicy. 

 Arbetsutskottets beslut 2014-09-23, § 298. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 150. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sarah Isgren (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag att anta inköpspolicy för 

Melleruds kommun enligt föreliggande förslag  
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Beslutsgång  

Ordförande frågar på Sarah Isgrens förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta inköpspolicy för Melleruds 

kommun enligt föreliggande förslag 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 

Samtliga förvaltningar/enheter 

KFS  
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§ 77   

 

Redovisning av obesvarade motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 

fortsätta. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 

fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 

från vidare handläggning. 

 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

 

Motion, ingiven av Datum Remitterad till 

 

Dnr KS 2013/484 

Motion om minnestavla över 

järnvägsarbetare som hjälpte norrmän 

under andra världskriget. 

Barbro Prästbacka (V) 

2013-10-07 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/87 

Motion om införande av fixartjänst i 

Melleruds kommun. 

Pål Magnussen (V) 

2014-03-11 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/275 

Motion om en genomgripande översyn 

och upprustning av Tingshusets 

plenisal. 

Karl-Axel Nordström (S) 

2014-06-16 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/289 

Motion om avgiftsfri sopinlämning på 

Hunnebyn. 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-06-19 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/296 

Motion om modernisering av cirkus-

platsen (mellan Bergsgatan, Drottning-

gatan och Norra Kungsgatan). 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-06-27 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/368 

Motion om barns rätt till en giftfri 

vardag. 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-08-22 Kommunstyrelsen 
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Motion, ingiven av Datum Remitterad till 

 

Dnr KS 2014/369 

Motion om att ansöka om att göra 

Melleruds kommun till försökskommun 

för rösträttsålder 16 år. 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-08-22 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/370 

Motion om att låta Melleruds invånare 

få rösta om bibliotekets framtid. 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-08-22 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/390 

Motion om att skaffa iPads till 

politikerna i Melleruds kommun. 

Barbro Prästbacka (V) 

2014-08-29 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/397 

Motion om att göra Mellerud till en 

progressiv kommun för HBTq- 

personer att leva och verka i. 

Tony Johansson och Sarah Isgren (MP) 

2014-09-04 Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets beslut 2014-09-23, § 307. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 138. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunfullmäktige 2014-10-22 16

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 78    

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 

de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

 

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 

väcktes.  

 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 

kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

 

Medborgarförslag, ingiven av Datum Remitterad till 

 

Dnr KS 2013/472 

Medborgarförslag om skyltning och 

upprustning av motionsspår. 

Jhonny Lystad, Markus Porath och  

Johan Constantin, Mellerud 

2013-09-23 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/215 

Medborgarförslag om bänkar utefter gång- 

och cykelvägar. 

Lena Söderqvist, Mellerud 

2014-05-13 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/216 

Medborgarförslag om att bygga en rondell i 

korsningen Bergsgatan/Kungsgatan. 

Lennart Tysse, Mellerud 

2014-05-14 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/262 

Medborgarförslag om att vidta hastighets-

dämpande åtgärder i korsningen Norra 

Kungsgatan/Bergsgatan/Esplanadgatan. 

Johnny Lystad, Mellerud 

2014-06-11 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/263 

Medborgarförslag om att binda samman 

cykelvägen utanför brandstationen med 

järnvägsstationen i Mellerud. 

Jhonny Lystad, Mellerud 

2014-06-11 Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag, ingiven av Datum Remitterad till 

 

Dnr KS 2014/266 

Medborgarförslag om utredning av 

kommunsammanslagning. 

Stefan Hellman, Dals Rostock 

2014-06-12 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/315 

Medborgarförslag om upprustning av den 

medeltida slottsruinen Dalaborg. 

Victoria Jensen, Mellerud 

2014-07-17 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/431 

Medborgarförslag om att ha poliserna kvar i 

Mellerud och ta bort parkeringsvakterna. 

Mona Christensson, Mellerud 

2014-09-24 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/443 

Medborgarförslag om att kommunen 

undersöker möjligheten och behovet av 

företagshotell. 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 

2014-09-30 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/452 

Medborgarförslag om att sätta upp ett 

laddningsställe för elbilar på en central plats 

i Mellerud. 

Karl Erik Johannesson, Köpmannebro 

2014-10-03 Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets beslut 2014-09-23, § 309. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 139. 
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§ 79    

 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

 

Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

Dnr KS 2012/603 

Medborgarförslag om att sätta upp 

konkreta, mätbara, kortsiktiga och 

långsiktiga mål för ett jämlikt Mellerud. 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 

2012-11-26 Kommunstyrelsen 

beslutade den 10 

september 2014 att dels 

avslå delar av medborgar-

förslaget och dels anse 

delar av medborgar-

förslaget besvarat.  

Dnr KS 2013/414 

Medborgarförslag om att starta en 

busslinje Mellerud-Rostock-Dalskog-Ör-

Sunnanå-Vita Sannar-Mellerud och 

Mellerud-Köpmannebro-Snäcke-

Mellerud. 

Anders Pahlén, Dals Rostock 

2013-08-19 Kommunstyrelsen 

beslutade den 7 maj 2014 

att avslå medborgar-

förslaget. 

Dnr KS 2013/597 

Medborgarförslag om att döpa om 

Industrigatan till Kurt Hellbergs gata. 

Christer Andersson, Mellerud 

2013-12-05 Kommunstyrelsen 

beslutade den 7 maj 2014 

att bifalla medborgar-

förslaget. 

Dnr KS 2014/201 

Medborgarförslag om odlingslotter i 

Melleruds kommun. 

Margaretha Bohlin, Mellerud 

2014-05-08 Kommunstyrelsen 

beslutade den 4 juni 2014 

att anse medborgar-

förslaget besvarat. 

Dnr KS 2014/216 

Medborgarförslag om att bygga en 

rondell i korsningen 

Bergsgatan/Kungsgatan. 

Lennart Tysse, Mellerud 

2014-05-14 Kommunstyrelsen 

beslutade den 8 oktober 

2014 att bifalla 

medborgarförslaget. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunfullmäktige 2014-10-22 19

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

Dnr KS 2014/262 

Medborgarförslag om att vidta 

hastighetsdämpande åtgärder i 

korsningen Norra 

Kungsgatan/Bergsgatan/Esplanadgatan. 

Johnny Lystad, Mellerud 

2014-06-11 Kommunstyrelsen 

beslutade den 8 oktober 

2014 att bifalla 

medborgarförslaget. 

Dnr KS 2014/263 

Medborgarförslag om att binda samman 

cykelvägen utanför brandstationen med 

järnvägsstationen i Mellerud. 

Jhonny Lystad, Mellerud 

2014-06-11 Kommunstyrelsen 

beslutade den 8 oktober 

2014 att anse medborgar-

förslaget besvarat. 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets beslut 2014-09-23, § 310. 

 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08, § 152. 
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§ 80     

 

Nytillkomna medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att ha poliserna 

kvar i Mellerud och ta bort 

parkeringsvakterna. 

Dnr KS 2014/431 

Mona 

Christiansson, 

Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att kommunen 

undersöker möjligheten och behovet av 

företagshotell. 

Dnr KS 2014/443 

Anders Ljungqvist, 

Dals Rostock 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att sätta upp ett 

laddningsställe för elbilar på en central 

plats i Mellerud. 

Dnr KS 2014/452 

Karl Erik 

Johannesson, 

Köpmannebro 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr KS 2014/463.119        

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Stig Larsson (FP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny 

ersättare i kommunfullmäktige efter Stig Larsson. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Larsson (FP) har den 10 oktober 2014 avsagt sig sitt förtroendeuppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

 Stig Larssons avsägelse. 

 

Beslutets skickas till 

Stig Larsson 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Ansvarig Troman 

Administrativa enheten - löner 
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§ 82 Dnr KS 2014/464.112 

 

Avsägelse av uppdrag som borgerlig vigselförrättare i 

Melleruds kommun       
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stig Larsson (FP) avsägelsen av 

uppdraget som borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun från och med  

den 1 januari 2015.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Larsson (FP) har den 10 oktober 2014 avsagt sig sitt uppdrag som borgerlig 

vigselförrättare i Melleruds kommun. Larsson har även avsagt sig uppdraget hos 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är den myndighet som utser borgerliga 

vigselförrättare efter kommunens nominering. 

 

Beslutsunderlag 

 Stig Larssons avsägelse. 

 

Beslutets skickas till 

Stig Larsson 

Ansvarig Troman 

Administrativa enheten - löner 
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§ 83    

 

Anmälan om inkomna ärenden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

  

  Dnr KS 2014/421.111 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om slutlig röstsammanräkning och 

mandatfördelning i val till kommunfullmäktige. 

 

  Dnr KS 2014/430.007 

Revisionsrapporten Granskning av protokoll. 
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§ 84    

 

Nytillkomna motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar  

dem till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av 

Motion om att servera våra barn och äldre bästa 

tänkbara mat. 

Dnr KS 2014/478 

 

Morgan Mathiasson, 

Ulf Rexefjord och  

Gert Lund (SD) 

Motion om utredning av trafikläget runt 

järnvägsstationen/resecentrum. 

Dnr KS 2014/479 

Morgan Mathiasson, 

Ulf Rexefjord och  

Gert Lund (SD) 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  


