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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 Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Morgan Mathiasson SD Ja   

Andreas Jonsson S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Sarah Isgren MP Nej ---  

Michael Melby S Nej Lars Nilsson Ja 

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Nej Barbro Prästbacka Ja 

Johanna Nordström S Nej Kent Bohlin Ja 

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin FP Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Christer Elander S Nej ---  

Gert Lund SD Nej Martin Andersson Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Susanne Björk Jensen M Ja   

Patrick Allier MP Ja   

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94  Delårsbokslut 2015-07-31 för Melleruds Industrilokaler AB 6 

§ 95  Delårsbokslut 2015-07-31 för Melleruds kommun 7 

§ 96  Prognos 2/2015 för Melleruds Bostäder AB 8 

§ 97  Prognos 2/2015 för Melleruds kommun 9 

§ 98  Komponentavskrivning av kommunens anläggningstillgångar 10 

§ 99  Förändring av investeringsrutin för Melleruds kommun 12 

§ 100  Sammanträdesplan för 2016 för kommunfullmäktige 14 

§ 101  Redovisning av obesvarade motioner 15 

§ 102  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 17 

§ 103  Redovisning av besvarade medborgarförslag 19 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 92 
 
Aktuell information från kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande och kultur- och utbildningschefen 
lämnar en aktuell information om det ökade antalet elever, resultatet av 
Lärarförbundets undersökning och svårigheter att rekrytera lärare och vilka 
åtgärder man planerar att vidta m.m. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Dnr KS 2015/444.042   
 
Delårsbokslut 2015-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds Bostäder AB.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2015-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 1 510 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2015-07-31. 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 166. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2015/457.042   
 
Delårsbokslut 2015-07-31 för Melleruds Industrilokaler AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds Industri- 
lokaler AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Industrilokaler AB för 2015-07-31 visar på  
ett negativt resultat på 15 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2015-07-31. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 285.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 170. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds Industri- 
lokaler AB. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2015/487.042   
 
Delårsbokslut 2015-07-31 för Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2015 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  
på 4,153 Mnkr som är en försämring med 10 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 

Lars Dahl, revisonsbyrån PWC, och Joacim Magnusson, ordförande i kommunens 
revisorer, lämnar ett utlåtande om delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2015-07-31.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 286.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 172. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2015/245.042   
 
Prognos 2/2015 för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2015 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 1,235 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2015.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 167. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS 2015/245.042   
 
Prognos 2/2015 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger de nämnder som visar underskott i prognos 2/2015 i  
uppdrag att arbeta för en budget i balans.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2015 visar ett positivt resultat på 10,669 Mnkr vilket är  
en försämring med 12,4 mnkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 287.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 173. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 98 Dnr KS 2015/446.049   
 
Komponentavskrivning av kommunens anläggningstillgångar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun övergår till komponent-
avskrivning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) som är det normgivande organet för 
kommunal redovisning har beslutat att Sveriges kommuner ska följa 
Bokföringsnämndens beslut att den privata sektorn ska använda sig av 
komponentavskrivning. Inom den privata sektorn så finns det tre nivåer på  
kraven för redovisningen K1, K2 och K3. 

Vilken nivå som är tillämplig avgörs av bolaget storlek. Kommunens bostadsbolag 
är för litet för att omfattas av kravet på komponentavskrivning som återfinns i 
nivån K3, bolaget har därför valt att redovisa enligt det lägre kravet K2. Det är 
förbolagets del en lägre kvalitetsnivå än den som använts tidigare, kommunen 
ställer därför krav på de delar som annars påverkar den sammanställda 
redovisningen negativt. 

Sveriges kommuner ska vad gäller komponentavskrivning följa regelverket K3. 

Kommunen har många olika typer av materiella anläggningstillgångar som kommer 
att bli föremål för komponentavskrivning. Det gäller i huvudsak fastigheter, 
infrastruktur och tekniska anläggningar. 

Komponentavskrivning innebär enkelt uttryckt att en tillgång delas in i ett antal 
komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens 
förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas det som en 
ersättningsinvestering som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade 
nyttjande tid. 

Enligt det regelverk som tidigare gällt och som kommunen tillämpat har en 
ersättningskomponent betraktats som underhåll till den del som inte varit 
”värdehöjande”. 

Arbetsutskottet gav den 8 september 2015, § 265, ekonomichefen i uppdrag att  
ta fram förslag till investeringsrutiner.  

Kommunchefen håller en kort föredragning av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-08, § 265.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 168. 
 

  

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 Melleruds kommun övergår till komponent-
avskrivning. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Dnr KS 2015/490.040   
 
Förändring av investeringsrutin för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. en investering eller reinvestering ska överstiga ett basbelopp annars är det att 
betrakta som en driftskostnad. 

2. reinvestering ska ske utifrån en reinvesteringsplan eller när oplanerat behov 
uppstår. 

3. årets reinvesteringsvolym ingår i budgetbeslutet. 

4. för budgetåret 2015 utökas investeringsbudgeten med 2,1 mnkr för 
reinvesteringsändamål. 

5. för budgetåret 2016 utökas investeringsbudgeten med 2,1 mnkr för 
reinvesteringsändamål. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av införandet av komponentavskrivning så behöver rutinerna för 
beviljande och igångsättning av investeringsobjekt att ses över. 

Nuvarande definitioner 

• En investering är ett objekt överstigande ett halvt basbelopp (ca 22 tkr) och som 
har en teknisk livslängd på minst tre år. 

• Investeringsanslag över en mkr fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt 
objekt. 

• Investeringar överstigande ett halvt bb, men understigande en mkr anslås i en 
klumpsumma med omdisponeringsrätt av kommunstyrelsen. 

• Kapitalkostnader; avskrivningar och internränta belastar driftbudgeten månaden 
efter det att investeringen tas i anspråk. 

• Varje investeringsobjekt ska få ett igångsättningstillstånd från ansvarig nämnd. 
Tillståndet ska ange totalbelopp och investeringsperiod. 

• Investeringsanslag som på behörig nivå beviljats igångsättningstillstånd får 
slutföras oavsett årsskifte. 

• Efter avslutad investering ska utfallet redovisas för respektive nämnd samt 
kommunstyrelsen. Större investeringar, överstigande en mkr slutredovisas till 
kommunfullmäktige. 

Föreslagna förändringar 

För att undvika att investeringskomponenter och investeringsobjekt blir alltför små 
så ändras definitionen till ett basbelopp (ca 44 tkr), livslängden på tre år förändras 
inte. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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En ersättning av en komponent är en reinvestering, tidigare har ett utbyte varit 
underhåll. Det är inte rimligt att ersättning av en komponent på ett basbelopp ska 
kräva igångsättningstillstånd och därefter slutredovisas. Ett utbyte av komponenter 
får ske utifrån planering i reinvesteringsplan (planerat underhåll), eller att behov 
uppstår.  

Den investeringsvolym som ska täcka planerade reinvesteringar får beslutas i 
samband med budgetbeslut, men inom denna beslutade volym får förändringar ske 
utifrån behov. 

För innevarande verksamhetsår utökas investeringsvolymen med 2,1 mnkr för 
reinvesteringar av komponenter. För 2016 utökas investeringsbudgeten med 
samma belopp. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 289. 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 169. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. en investering eller reinvestering ska överstiga ett basbelopp annars är det att 
betrakta som en driftskostnad. 

2. reinvestering ska ske utifrån en reinvesteringsplan eller när oplanerat behov 
uppstår. 

3. årets reinvesteringsvolym ingår i budgetbeslutet. 

4. för budgetåret 2015 utökas investeringsbudgeten med 2,1 mnkr för 
reinvesteringsändamål. 

5. för budgetåret 2016 utökas investeringsbudgeten med 2,1 mnkr för 
reinvesteringsändamål. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 100 Dnr KS 2015/494.006   
 
Sammanträdesplan för 2016 för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige 
enligt följande: 

 

27 januari  28 september 

24 februari 26 oktober 

23 mars 23 november 

20 april 21 december 

25 maj  

22 juni  
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 3 kap 3 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

Kommunstyrelsen fastställde den 7 oktober 2015, § 176, sammanträdesplan 2016 
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet 
enligt följande. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunkansliets förslag till sammanträdesplan för 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 292.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 176. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Kommunkansliet 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 101        
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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: 
 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2013/484 
2013-10-07 

Motion om 
minnestavla över 
järnvägsarbetare som 
hjälpte norrmän under 
andra världskriget. 

Barbro Prästbacka 
(V) 

Förslag till 
motionssvar 
behandlades vid 
KSAU 6/10. 

KS 2014/289 
2014-06-19 

Motion om avgiftsfri 
sopinlämning på 
Hunnebyn. 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
 (MP) 

Väntar på svar 
från samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen. 

KS 2014/368 
2014-08-22 

Motion om barns rätt 
till en giftfri vardag. 

Tony Johansson 
Sarah Isgren  
(MP) 

Väntar på svar 
från kultur- och  
utbildningsförvalt-
ningen 

KS 2015/31 
2015-01-22 
 

Motion om återbruk av 
inventarier inom 
kommunens 
verksamheter. 

Eva Pärsson 
Roland Björndahl 
(M) 

Inte påbörjad. 

KS 2015/122 
2015-02-27 

Motion om plats-
/resursbristen i 
äldrevården. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Inte påbörjad. 

KS 2015/164 
2015-03-17 

Motion om att 
Melleruds kommun 
initierar arbetet med 
att bygga ut gång- och 
cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet. 

Anette Levin  
(FP) 

Inte påbörjad. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2015/287 
2015-05-19 

Motion om kollektiv-
avtal vid kommunal 
upphandling. 

Pål Magnussen  
(V) 

Förslag till 
motionssvar 
behandlades vid 
KSAU 6/10. 

KS 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Inte påbörjad. 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Inte påbörjad. 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Inte påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 295.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 180. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102        
 
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: 
 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 
KS 2014/443 
2014-09-30 

Medborgarförslag om 
att kommunen under-
söker möjligheten och 
behovet av företags-
hotell. 

Anders Ljungqvist, 
Dals Rostock 

Påbörjad – 
avslutas inom 
kort. 

KS 2015/4 
2015-01-02 

Medborgarförslag om 
introduktion och 
presentation av ny-
anställda samt att visa 
uppskattning under 
anställningstiden. 

Anders Ljungqvist, 
Dals Rostock 

Påbörjad – 
avslutas inom 
kort. 

KS 2015/18 
2015-01-13 

Medborgarförslag om 
en passage från 
Melleruds Järnvägs-
station till Österråda/ 
Magasinsgatan. 

Ricky Jaumann, 
Håverud 

Påbörjad – 
avslutas inom 
kort. 

KS 2015/111 
2015-02-26 

Medborgarförslag om 
att göra i ordning 
stationsområdet i  
Dals Rostock. 

Ronny 
Westerlund,  
Dals Rostock 

Inte påbörjad. 

KS 2015/312 
2015-05-28 

Medborgarförslag om 
ny skateboardramp i 
Mellerud. 

Benjamin 
Mabäcker, 
Mellerud 

Inte påbörjad. 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 
KS 2015/451 
2015-08-26 

Medborgarförslag om 
rivning av fastigheter  
i kvarteret Kronan  
och byggande av 
parkeringsplatser. 

AnnBritt Ekman, 
Köpmannebro 

Inte påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 296.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 181. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 103         
 
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 2014/315 

Medborgarförslag om upprustning av 
den medeltida slottsruinen Dalaborg. 
Victoria Jensen, Mellerud 

2014-07-17 Kommunstyrelsen 
beslutade den 6 maj 2015 
att bifalla medborgar-
förslaget. 

Dnr KS 2014/472 

Medborgarförslag om att bygga ett 
utegym centralt i Mellerud. 
Velija Redjepagic & Sharif Hasani, 
Erikstad 

2014-10-16 Kommunstyrelsen 
beslutade den 6 maj 2015 
att bifalla medborgar-
förslaget. 

Dnr KS 2014/551 

Medborgarförslag om en gång-
/cykelbana utmed Järnvägsgatan från 
brandstationen till resecentrum. 
Anders Björklund, Mellerud 

2014-11-19 Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 augusti 
2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat i 
och med det arbete som 
pågår i frågan. 

Dnr KS 2015/39 

Medborgarförslag om belysning längs 
gång- och cykelbanan mellan Mellerud 
och Sunnanå. 
Johan Larsson, Mellerud 

2015-01-28 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 septem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

Dnr KS 2015/99 

Medborgarförslag om vägbelysning 
Melleruds Golfbanan - Sunnanå 
Hamn. 
Lars Linder, Mellerud 

2015-02-23 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 septem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

Dnr KS 2015/236 

Medborgarförslag om att kommunen 
hämtar upp trädgårdsavfall under de 
mest ”trädgårdsintensiva” 
månaderna. 
Hans Dunbring, Mellerud 

2015-04-22 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 septem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-09-22, § 297.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 182. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 104  Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor för Melleruds Bostäder AB  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Melleruds Bostäder AB  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor för Melleruds Bostäder AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Melleruds Bostäder AB  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Melleruds Bostäder AB 
Adm enheten – löner 
Ansvarig Troman   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor för Melleruds Industri- 
lokaler AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Melleruds Industrilokaler AB  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har avsagt  
sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny revisor för 
Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Melleruds Industrilokaler AB  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Melleruds Industrilokaler AB 
Adm enheten – löner 
Ansvarig Troman   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106  Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund utse Joacim Magnusson (KD) från och med den 1 november 
2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny revisor 
för Dalslandskommunernas kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund utse Joacim Magnusson (KD) från och med den 1 november 
2015. 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Adm enheten – löner 
Ansvarig Troman   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor i Föreningsarkivet i  
Mellerud (FAM) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor i Föreningsarkivet i Mellerud (FAM) 
utse Joacim Magnusson (KD) från och med den 1 november 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor och en ny revisorsersättare för Föreningsarkivet i Mellerud (FAM). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor i Föreningsarkivet i Mellerud (FAM) 
utse Joacim Magnusson (KD) från och med den 1 november 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Föreningsarkivet i Mellerud 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisorsersättare i Föreningsarkivet  
i Mellerud (FAM) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisorsersättare i Föreningsarkivet i 
Mellerud (FAM) utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor och en ny revisorsersättare för Föreningsarkivet i Mellerud (FAM). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisorsersättare i Föreningsarkivet i 
Mellerud (FAM) utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Föreningsarkivet i Mellerud 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109  Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor för förvaltade donations-
fonder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för förvaltade donationsfonder  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor för förvaltade donationsfonder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att till ny revisor för förvaltade donationsfonder  
utse Johan Lorentzon (M) från och med den 1 november 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Ekonomienheten 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110    
 
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 Melleruds kommun köper in ett 
turisttåg. 
Dnr KS 2015/513 

Anette Levin (FP) 

Motion om fairtradecertifiering för Melleruds kommun. 
Dnr KS 2015/528 

Ulf Rexefjord (SD) 

Motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyd i alla 
ämnen får sin dator/platta. 
Dnr KS 2015/529 

Ulf Rexefjord (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
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. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att göra om 
Herrgårdsparken i Håverud till en 
lekpark.  
Dnr KS 2015/517 

Maria Ihrén, 
Håverud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att sätta upp 
trafikspegel i korsningen Storgatan/ 
P D Lundgrensgatan i Mellerud 
Dnr KS 2015/518 

Stefan Jeansson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
     
  Dnr KS 2015/527.007 

Granskning av delårsrapport per 2015-07-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


