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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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Underskrift ........................................................................................................ 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej ---  

Kent Bohlin S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Nej ---  

Tony Johansson MP Nej ---  

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Annika Briving S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Georg Eriksson M Ja   

Inger Jochnick MP Ja   

Florence Jonasson S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 88 Dnr KS 2017/453.287   
 
Investeringsmedel för byggnation av ny sporthall vid 
Rådahallen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års investeringsbudget för  
tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning av befintlig fastighet 
(Rådahallen) med 6 Mnkr. 
 
Reservationer  

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

Efter projektering och upphandling av ny sporthall i anslutning till Rådahallen har 
en kalkyl tagits fram. För att kunna teckna avtal och starta byggnationen så krävs 
det beslut om investeringsmedel. 

I projektet ingår det att bygga en hall som innehåller en fullstor handbollsplan. 
Utöver detta kommer det att finnas en övrig yta motsvarande 300 m2 för övriga 
aktiviteter. På våning 2 ovanför entré samt förrådsutrymmen kommer det utöver 
ventilationsrum att iordningställas lokaler för uthyrning till dagen gymverksamhet. 
Detta kommer generera en hyresintäkt på cirka 83 tkr/år vilket täcker en 
investering på cirka 2 miljoner kronor. 

På utsidan kommer dagens garage som används av MIF att behöva rivas pga. 
brandkrav. Skall detta vara kvar så krävs så omfattande brandtekniska 
anpassningar så att det är fördelaktigare att ersätta detta med ett nytt mindre 
garage placerat vid idrottshuset. Angående omklädningsytor så är planen att 
effektivisera dagens omklädningsrum så att dessa rymmer fler besökare. Planen är 
att inreda med låsbara klädskåp samt att utöka dagens stora duschutrymmen med 
fler duschar. Detta var ett inriktningsbeslut som togs i starten för att hålla nere 
kostnaderna och detta får utvärderas över tid om det är tillräckligt.  

I tidigare beslut har 14 miljoner kronor avsatts i investeringsbudget. Efter detta har 
gym-ytan, problematiken med brandkrav på garage samt den yta som är utöver 
den fullstora planen tillkommit. Även anpassning av C-hall har tillkommit eftersom 
den gamla A-hallen kräver en egen nödutrymningsväg som mynnar ut i det fria. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med ritningar.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 279.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 120. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Daniel Jensen (KD), Lisbeth Berglöv (KD), Gunnar 
Karlsson (C) och Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års investeringsbudget för  
tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning av befintlig fastighet 
(Rådahallen) med 6 Mnkr. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag att utöka 2017 års 
investeringsbudget för tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning 
av befintlig fastighet (Rådahallen) med 6 Mnkr.  
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89 Dnr KS 2017/454.003   
 
Ändring i socialnämndens reglemente avseende tillsynsansvar 
enligt lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i socialnämndens reglemente  
vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 att anta ny lag om elektroniska cigaretter, 
s.k. e-cigaretter, och påfyllnadsbehållare. Lagen gäller från och med den 1 juli 2017 
och medför en ändring i socialnämndens reglemente eftersom socialnämnden  
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75. 
• Förslag till reglemente för socialnämnden. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 274. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 114. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i socialnämndens reglemente  
vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
KFS 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Dnr KS 2017/414.042   
 
Taxa/tillsynsavgift för e-cigarretter och påfyllnadsbehållare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare började gälla från och med den  
1 juli 2017. Den nya lagen innebär bland annat att e-cigaretter inte får säljas till 
någon under 18 år. Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta till 
kommunen och upprätta ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.  

För den prövning, tillsyn och kontroll socialnämnden utför i enlighet med lagen  
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare har kommunen rätt att ta ut avgifter.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75.  
• Förslag till taxa/tillsynsavgift. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 275.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 115. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Dnr KS 2017/333.042 
 
Taxa för spolning/filmning av VA-ledning ansluten till det 
kommunala ledningsnätet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för spolning/filmning av  
VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen utför tjänster åt fastighetsägare i form spolning/filmning av  
VA-ledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för dessa 
tjänster. 
 
Beslutsunderlag  

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxa 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 254.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 119. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för spolning/filmning av  
VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
KFS 

 
 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-08-30 9
  
 
 
 
 
 

§ 92  Dnr KS 2017/426.267   
 
Taxa för företagstomter i Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att öka våra möjligheter att etablera nya företag på kommunens företagstomter 
finns behovet att fastställa taxor för företagstomterna.   

Det som finns beslutat är att kommunstyrelsen delegeras rätt att ta beslut i  
varje enskilt ärenden samt att man har jobbat efter en struktur med taxor. 

Struktur man jobbat efter tidigare: 

Tomt närmast 45:an  35:-/m2  senare 75:-/m2 
2:a tomt in ifrån 45:an 10:-/m2 senare 35:-/m2 
Övriga tomter  1:-/m2 senare 10:-/m2 
 
Beslutsunderlag 

• Kartor över industri- och handelsområden i Melleruds kommun  
(inkl. även privat mark). 

• Tomttaxor 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 293. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
KFS 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-08-30 10
  
 
 
 
 
 

§ 93 Dnr KS 2017/451.119   
 
Ansökan om att få kvarstå i uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen mandatperioden ut efter flytt till  
annan kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att Karin Fredman (L) får kvarstå i sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen under återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Karin Fredman (L) är vald till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2015-2018. Hon meddelar i en skrivelse den 10 juli 2017 att hon har att flyttat  
till Vänersborgs kommun. Hon ansöker hos kommunfullmäktige om att enligt 
Kommunallagens kapitel 4 paragraf 8 få kvarstå i sina uppdrag under återstoden  
av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 

• Karin Fredman (L) skrivelse. 
• Utdrag ur Kommunallagens kapitel 4 paragraf 8. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att Karin Fredman (L) får 
kvarstå i sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen under återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Karin Fredman 
Ansvarig Troman 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94  
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion för att verka för avskaffande av 
"jaktmetoden" med utsättning av fåglar i  
syfte att skjuta dem. 
Dnr KS 2017/441 

Tony Johansson (MP) 

Motion om att Mellerud ska vara bäst i väst  
som miljökommun. 
Dnr KS 2017/442 

Tony Johansson (MP) 

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att  
lämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns 
återvinningscentral samt att öppettiderna  
ses över för ökad tillgänglighet. 
Dnr KS 2017/464 

Anette Levin (L) 

Motion om att uppföra en fast scen vid parken  
P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. 
Dnr KS 2017/465 

Anette Levin (L) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas 
fram och överlämnar dem 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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§ 95    
 

Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
återkoppling kring integrationssamordnartjänsten och  
andra migrations- och integrationsrelaterade ärenden 
Dnr KS 2017/450 

Tony Johansson (MP) 

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får 
ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid 
fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016 
Dnr KS 2017.398. 

• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2016. 
Dnr KS 2017/428. 
 

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 
 
 


