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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 Christina Andersson Ja 

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Andreas Jonsson S Nej Annika Briving Ja 

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Nej ---  

Harald Ericson M Ja Georg Eriksson Ja §§ 117-136 

Tony Johansson MP Nej Lill Kristoffersson Ja 

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Martin Eriksson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Nej Kent Bohlin Ja 

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja  §§ 117-136 

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja  §§ 117, 119-136 

Bengt Arne Enander M Nej Georg Eriksson Ja §§ 117, 119-136 

Inger Jochnick MP Ja   

Florence Jonasson S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-10-26 3
  
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 

 

§ 115  Underhållning av Kulturskolans elever 4 

§ 116  Information om Kommunakademin Väst 5 

§ 117   Delårsbokslut 2016-07-31 för AB Melleruds Industrilokaler 6 

§ 118   Delårsbokslut 2016-07-31 för AB Melleruds Bostäder  7 

§ 119   Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun 8 

§ 120   Prognos 2/2016 för AB Melleruds Bostäder  9 

§ 121   Prognos 2/2016 för Melleruds kommun 10 

§ 122   Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2016 11 

§ 123   Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 13 

§ 124   Avveckling av kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler 15 

§ 125  Sammanträdesplan för 2017 för kommunfullmäktige 16 

§ 126  Redovisning av obesvarade motioner 17 

§ 127  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 19 

§ 128  Redovisning av besvarade medborgarförslag 21 

§ 129  Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag - ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
ledamot i förhandlingsdelegationen, ledamot i Melleruds Industrilokaler AB 
och ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund 
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§ 130  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i byggnadsnämnden 24 

§ 131  Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 25 

§ 132  Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i kommunstyrelsen 26 

§ 133  Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 

27 

§ 134  Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden 28 

§ 135  Nytillkomna motioner 29 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 
 
Underhållning av Kulturskolans elever 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för underhållningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Musiklärare och elever från Kulturskolan underhåller. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116  
 
Information om Kommunakademin Väst 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst och Lena Fischer, projektledare 
på Fyrbodals kommunalförbund informerar om Kommunakademin Väst. 

Våren 2015 enades Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst om att bygga 
upp en ny samverkansarena – Kommunakademin Väst. 

Målet är att den stärkta samverkan mellan parterna ska bidra till en god 
samhällsutveckling i Fyrbodal och knyta an till Västra Götalandsregionens 
tillväxtstrategi VG2020 samt Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan. 

Första steget är att "dammsuga" regionen och kartlägga all pågående samverkan 
mellan högskolan och kommunerna. Samtidigt påbörjades en inventering av vilka 
behov och utmaningar som är viktigast att bygga samverkan och kunskaps-
utveckling kring inför framtiden. Detta arbete pågår till tidig höst 2016. 
Utöver kartläggning och inventering ska man i projektet bygga upp grunden för en 
mer långsiktig organisation med hållbara nätverk. Kontaktpersoner från 
kommunerna och högskolans olika arbetsenheter har därför utsetts. 

Det andra steget är starten av själva samverkansarenan vilket kommer att 
ske hösten 2016 eller senast 1 januari 2017. Ambitionen är att arbetet ska 
resultera i ett mer integrerat arbetssätt och en hållbar struktur för samarbete 
mellan kommunerna och högskolan. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2016/225.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Industrilokaler AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Industri- 
lokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Industrilokaler AB för 2016-07-31 visar på  
ett negativt resultat på 2 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 316.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 169. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Industri- 
lokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
Melleruds Industrilokaler AB 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-10-26 7
  
 
 
 
 
 

§ 118 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) och Georg Eriksson (M) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2016-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 2,151 Mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 314.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 162. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
Melleruds Bostäder AB 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds kommun  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2016 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  
på 43,8 Mnkr vilket är en förbättring med 1,2 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 321.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 167.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds kommun  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
Ekonomichefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3,649 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 315.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 163. 

 
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 (ordförande) 
Melleruds Bostäder AB 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge socialnämnden som visar underskott i prognos 2 i uppdrag att arbeta  
för en budget i balans. 

2. godkänna redovisningen och överlämna den till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
40,3 Mnkr vilket är 9,5 Mnkr sämre än budgeterat resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 322.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 168. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge socialnämnden som visar underskott i prognos 2 i uppdrag att arbeta  
för en budget i balans. 

2. godkänna redovisningen och överlämna den till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
Ekonomichefen 
 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2016/464.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport  
per 2016-07-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2016.  

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som ekonomi.  

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2016-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2016-07-31 är + 43,4 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 40,3 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vår bedömning efter genomförd granskning är att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt.  

• Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella mål fullmäktige fastställt.  

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål.  

• Vi är djupt oroade över socialnämndens budgetöverskridande och uppmanar 
nämnden och kommunstyrelsen att aktivt arbeta med lösningar så att 
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016, § 170, att överlämna 
revisionsrapporten till kommunchefen och förvaltningscheferna för åtgärder i 
enlighet med revisorernas påpekande. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 351. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 170. 
 
   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-10-26 13
  
 
 
 
 
 

§ 123  Dnr KS 2016/388.003   
 
Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer. Därigenom ska kommunen också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Detta framgår av lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en 
överenskommelse som preciserar målen för kommunernas arbete och ersättningen 
för uppgifterna i lagen.  

I överenskommelsen framgår att kommunerna förväntas ta fram ett styrdokument 
som beskriver det arbete och de åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden, en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser 
samt en utbildnings- och övningsplan. Styrdokumentet ska beskriva hur kommunen 
avser att fullgöra åtaganden i överenskommelsen samt hur ersättningen ska 
användas, särskilt samverkansersättningen. 

I Melleruds kommun finns en säkerhetspolicy som anger mål och inriktning för det 
gemensamma säkerhetsarbetet inom kommunen. 

Det styrdokument som kommunen ska ta fram enligt överenskommelse om 
krisberedskap kallas för reglemente i Melleruds kommun. Anledningen är att 
dokumentet ska följa kommunens styr- och ledningsmodell. För att precisera vissa 
delar av reglementet används lokala föreskrifter som verktyg, även detta i enlighet 
med styr- och ledningsmodellen. 

Föreliggande reglemente föreslås utgöra Melleruds kommuns styrdokument enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Kommunfullmäktige föreslås 
fastställa reglementet. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
• Förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 301.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 175. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
KFS 
 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Dnr KS 2016/456.107 
 
Avveckling av kommunala bolaget AB Melleruds 
Industrilokaler 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avveckla det kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler. 

2. i samband med avvecklingen entlediga AB Melleruds Industrilokalers  
ledamöter och suppleanter. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra avvecklingen av  
AB Melleruds Industrilokaler. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har idag två aktiebolag - AB Melleruds Bostäder och  
AB Melleruds Industrilokaler - där kommunen äger samtliga aktier.  

AB Melleruds Industrilokaler har idag ingen verksamhet och bolaget  
föreslås därför avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 317.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 174. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avveckla det kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler. 

2. i samband med avvecklingen entlediga AB Melleruds Industrilokalers  
ledamöter och suppleanter. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra avvecklingen av  
AB Melleruds Industrilokaler. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Melleruds Industrilokaler AB 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125 Dnr KS 2016/446.006   
 
Sammanträdesplan för 2017 för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige 
enligt följande: 

25 januari  27 september 

22 februari 25 oktober 

22 mars 22 november 

19 april 20 december 

24 maj  

21 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 12 oktober 2016, § 160, sammanträdesplan 2017 
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 328. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 160. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige 
enligt följande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Chefssekreteraren 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126    
 
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 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Pågår 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Pågår 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om arbets-
kläder till anställda 
inom Melleruds 
kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad 

KS 2016/174 
2016-04-05 

Motion om att bygga 
det nya äldreboendet 
miljö- och energismart 
och använda trä 

Tony Johansson  
Inger Jochnick 
(MP) 

Pågår 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/273 
2016-06-02 

Motion om framtida 
fördelning av 
kommunala bostäder 

Ulf Rexefjord 
Morgan Mathiasson 
Gert Lund 
(SD) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/444 
2016-09-16 

Motion om ändring av 
kommunens regelverk 
för rätt till barnomsorg 

Jörgen Eriksson 
(KIM) 

Ej påbörjad 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 331.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 177. 
 
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. 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127        
 
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 2015/517 
2015-10-07 

Medborgarförslag om 
göra om Herrgårds-
parken i Håverud till 
en lekpark 

Maria Ihrén, 
Håverud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/264 
2016-05-27 

Medborgarförslag om 
handikappgungor i 
kommunens lekparker 

Frida Karlén, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/341 
2016-07-06 

Medborgarförslag om 
samlingspunkt med 
aktiviteter för 
pensionärer några 
dagar per vecka med 
ledare 

Ann-Marie 
Johnsson, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/370 
2016-07-29 

Medborgarförslag om 
hundbadplatser på 
kommunens 
badplatser 

Magnus Törnqvist, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/413 
2016-08-30 

Medborgarförslag om 
fartkamera på 
Österrådagatan i 
Mellerud 

Margareta Bohlin, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/424 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
toaletter i Gerdsruds-
parken 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

KS 2016/425 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
ytterligare en hund-
latrin i Gerdsrud 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 332.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 178. 
 
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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§ 128         
 
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 

KS 2014/443 

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

2014-09-30 Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 
oktober 2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/40 

Medborgarförslag om 
anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan 

2016-01-18 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/52 

Medborgarförslag om att 
kommunen startar Returen 

2016-01-27 Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 sep- 
tember 2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/72 

Medborgarförslag om belysning 
på gångbanan mellan Torpgatan 
och Havregatan 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/73 

Medborgarförslag om två 
lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/74 

Medborgarförslag om röjning 
runt utsiktsplats i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/115 

Medborgarförslag om en rondell 
(cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

2016-03-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat och ta upp 
frågan med 
Trafikverket 

KS 2016/181 

Medborgarförslag om en 
skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk 

2016-04-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 339. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 179.  

 
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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§ 129 Dnr KS 2015/451.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag - ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen,  
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i 
förhandlingsdelegationen, ledamot i AB Melleruds 
Industrilokaler och ersättare i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Andreas Jonsson (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ledamot i förhandlingsdelegationen, ledamot i AB Melleruds 
Industrilokaler och ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Andreas Jonsson (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Andreas Jonsson (S) har den 22 september 2016 avsagt sig samtliga förtroende- 
uppdrag på grund av förändrad arbetssituation. 
 
Beslutsunderlag 

• Andreas Jonssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Andreas Jonsson (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ledamot i förhandlingsdelegationen, ledamot i AB Melleruds 
Industrilokaler och ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Andreas Jonsson (S). 

 
Beslutsgång 

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

Andreas Jonsson 
Melleruds Industrilokaler AB 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Personalenheten - löner 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 130 Dnr KS 2016/454.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kent Palm (V) befrias från sitt uppdrag  
som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kent Palm (V) har den 26 september 2016 avsagt sig förtroende- 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Kent Palm avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Kent Palm (V) befrias 
från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Kent Palm 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten - löner 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 Dnr KS 2016/260.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Helena Karlsson Hultman (C) till ny  
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Jeanette Krafft (C) den 26 maj 2016 avsagt sig  
uppdraget som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommun- 
fullmäktige utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Helena Karlsson Hultman (C) till ny  
ledamot i  
kultur- och utbildningsnämnden 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Helena Karlsson Hultman  
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten - löner 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2016/451.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i 
kommunstyrelsen 2016-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse  

1. Thomas Hagman (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kent Bohlin (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Andreas Jonsson (S) den 22 september 2016 avsagt  
sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse  
en ny ledamot och en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse  

1. Thomas Hagman (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kent Bohlin (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

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

Thomas Hagman 
Kent Bohlin 
Personalenheten - löner 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2016/451.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Hagman (S) till ny ersättare i 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Andreas Jonsson (S) den 22 september 2016 avsagt  
sig uppdraget som ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund ska 
kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Hagman (S) till ny ersättare i 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Thomas Hagman 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Personalenheten - löner 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2016/454.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Ragnevi (V) till ny ersättare  
i byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Kent Palm (V) den 26 september 2016 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse  
en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Ragnevi (V) till ny ersättare  
i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Christian Ragnevi 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten - löner   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion om att kommunen undersöker möjligheterna 
att stå för utgifterna för läkarbesök och mediciner 
upp till högkostnadsskyddsnivå för de pensionärer i 
kommunen som har låga inkomster 
Dnr KS 2016/492 

Ulf Rexefjord (SD) 
Morgan Mathiasson (SD) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2016-06-30 med revisionsberättelse. 
Dnr 2016/495. 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 3 oktober 2016 beslutat att  
utse Florence Jonasson (S) till ny ledamot och Alexander Kröger (S) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Mari-Anne Edmark (S) som avsagt sig 
uppdraget som ledamot. Dnr KS 2016/383.119. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


