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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja  §§ 39-49, 51-57 

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

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 Lill Kristoffersson Ja 

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Nej Barbro Prästbacka Ja 

Annika Briving S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja  §§ 39-44, 46-57 

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja  §§ 39-44, 46-57 

Ola Johansson S Nej   

Karin Nodin C Nej Lars Gunnar Larsson Ja 

Lars Nilsson S Ja  §§ 39-43, 45-57 

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja  §§ 39-43, 45-57 

Georg Eriksson M Nej Marianne Larsson Ja 

Inger Jochnick MP Ja   

Florence Jonasson S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 

§ 39  Återinvigning av Tingshuset 4 

§ 40  Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 5 

§ 41  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2016 6 

§ 42  Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016 8 

§ 43  Disponering av över- och underskott 9 

§ 44  Utökad borgensram för Melleruds Bostäder AB  10 

§ 45  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 

11 

§ 46  Revidering av Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 13 

§ 47  Kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp (VA) i Upperud  15 

§ 48  Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna  
och Säffle kommun  

17 

§ 49  Svar på motion om att Melleruds kommun köper in ett turisttåg 21 

§ 50  Arvoden för överförmyndare och överförmyndares ersättare i  
Melleruds kommun 

22 

§ 51  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och  
lag om service till funktionshindrade (LSS) – kvartal 4/2016 

24 

§ 52  Redovisning av obesvarade motioner 25 

§ 53  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 53 

§ 54  Redovisning av besvarade medborgarförslag 54 

§ 55  Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden 55 

§ 56  Nytillkomna motioner 56 

§ 57  Anmälan om inkomna ärenden 33 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
 
Återinvigning av Tingshuset  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande läser upp Karl Axel Nordströms motion från  
2014 om en genomgripande översyn och upprustning av Tingshusets plenisal. 

Arkitekten Jan Skeppstedt och fastighetschefen Peter Mossberg informerar om  
den renovering av Tingshuset som genomförts. 

Kommunfullmäktiges ordförande förklarar Tingshuset återinvigt och Cecilia 
Albinsson, från Melleruds kulturskola, blåser fanfar. 

 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40    
 
Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hans Därnemyr, förbundschef för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 
informerar om verksamheten m.m. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2017/55.042   
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016.  

3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
för år 2016. 

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 

6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Protokollsanteckning 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar nämndsledamöter och  
ersättare inte i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2016.  

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 
ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 

Ordföranden för kommunens revisorer redogör för revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2016 med bilaga. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 

2. Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016.  

3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
för år 2016. 

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2016. 

7. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer (ordförande) 
Ekonomichefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2017/147.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 57, att ge kommunchefen i 
uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 133.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 57. 

 
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 beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer (ordförande) 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2017/55.042   
 
Disponering av över- och underskott 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 2 353 tkr till 2017 års budget 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på disponering av över-  
och underskott. 
 
Nämnd Ändamål Belopp tkr 
Byggnadsnämnden Kulturhistorisk byggnadsinventering 168 

Primärkarta, flygfotografering 207 
Kommunstyrelsen/ 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 184 

Kommunstyrelsen/ 
administrativ förvaltning 

Fortsatt arbete med detaljplaner 646 
Integrationsbidrag till föreningar 207 
Personalbefrämjande åtgärder 222 
Fortsatt arbete med öppet wifi, 
digital nämndadministration, 
printerupphandling 

340 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

 379 

Summa  2 353 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-03-10, § 105.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 56. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 2 353 tkr till 2017 års budget 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichefen  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr KS 2017/154.045   
 
Utökad borgensram för Melleruds Bostäder AB  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja AB Melleruds Bostäder utökad  
borgensram om 30 Mnkr vilket innebär en borgensramen på 190 mkr. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) och Lars Nilsson (S) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2016, § 142, har  
AB Melleruds Bostäder tecknat avtal med Bertil Johansson i Mellerud Byggnads AB 
för nyproduktion av 24 lägenheter på fastigheten Mellerud Järven 6. 

Projektets totala kostnad är kalkylerad till 43,5 Mnkr. Bostadsbolaget har ett behov 
av upplåning motsvarande 30 Mnkr. För nyteckning av lån erfordras en utökning av 
befintlig borgensram med motsvarande summa. 
 
Beslutsunderlag 

• AB Melleruds Bostäders beslut 2017-03-01, § 18. 
• VD:s tjänsteskrivelse. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 132.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 55. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja AB Melleruds Bostäder utökad borgensram 
om 30 Mnkr vilket innebär en borgensramen på 190 mkr. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

AB Melleruds Bostäder 
Ekonomichefen 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2017/120.042   
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 
Jäv 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2016.  
Förbundet redovisar för år 2016 ett resultat om 5 841 tkr, varav resultatutjämning 
inom enhet sotning står för 280 tkr. I resultatet ingår två jämförelsestörande 
poster, avseende vite från Arbetsmiljöverket (400 tkr) och återbetalning av avgift 
från FORA (742 tkr). Exklusive jämförelsestörande poster redovisar förbundet ett 
resultat om 5 499 tkr. 

Förbundets totala intäkter under år 2016 uppgick till 106 558 tkr och totala 
kostnader uppgick till 100 436 tkr. Avgiften från medlemskommunerna är 
förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till 77 313 tkr 
exklusive pensionsutbetalningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2016  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-07, § 88.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Ekonomichefen 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2015/568.003  
 
Revidering av Naturvårdsprogram för Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsprogrammet för Melleruds kommun, som antogs av kommunfullmäktige 
år 2009 har följts upp och reviderats under 2016. Förslag till nytt naturvårds-
program har varit på remiss hos berörda myndigheter och organisationer samt  
hos kommunens nämnder under perioden 16 december 2016 till 15 februari 2017.  
Det har under samma tid varit utställt på kommunens hemsida och på Medborgar-
kontoret.  

Revideringen av naturvårdsprogrammet har utförts av en arbetsgrupp bestående av  
olika kompetenser från Dalslands- miljö- och energikontor och Melleruds kommuns  
förvaltningar. Alla ändringar i Åtgärdsplanen har förankrats vid möten med berörda 
verksamheter på kommunen. Möten har också skett med lokala naturvårds-
föreningar.  

Huvudprogrammet har reviderats bl.a beträffande kommunens naturvårdsmål och 
hur naturvårdsarbetet organiseras hos kommunen och Dalslands miljö- och 
energikontor. ”Bilaga 1 Nationella miljömål och kommunala naturvårdsmål”,  
”Bilaga 3 Åtgärdsplan” samt ”Bilaga 4 Naturdatabank” med kartbilagor har också 
reviderats.  

I förslaget till naturvårdsprogram finns en ny bilaga, ”Bilaga 2 Riktlinjer för 
kommunens hänsynstagande till naturvård vid planering, prövning och lovgivning”, 
som ska knytas till en ny karta över klassning av områden som inte har formellt 
skydd. Bilaga 2 berör plan- och bygghandläggare men också miljöhandläggare på 
miljökontoret. 

Arbetsutskottet beslutade den 21 mars 2017, § 111, att ge miljöstrategen i 
uppdrag att inarbeta föreslagna ändringar, så att de ingår i respektive dokument i 
kallelsen till nästa möte med kommunstyrelsen den 5 april.  
 
Beslutsunderlag 

• Miljöstrategens tjänsteskrivelse. 
• Samrådsredogörelse. 
• Huvudprogram. 
• Bilagorna 1-4. 
• Kartor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 111. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 48. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Dalslands miljö- och energinämnd 
Miljöstrategen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Dnr KS 2014/350.344   
 
Kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp  
(VA) i Upperud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp  
(VA) för Upperud enligt föreliggande förslag. 

2. finansiering sker via särtaxa. 

3. anslutning ska ske inom fem år från att inkopplingspunkten är anvisad. 

4. fastighetsbeteckningar tas fram för samtliga aktuella fastigheterna. 

5. tillsända samtliga berörda fastighetsägare kommunfullmäktiges beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Upperud 9:9 har efterfrågat kommunalt VA.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 12 augusti 2014 haft uppdrag att utreda 
förutsättningarna för kommunalt VA i Upperud med omnejd. VA-enheten har 
utarbetat ett förslag för kommunalt VA i området Upperud, Linddalen och Bäcken. 
Ledningsrätt är ansökt och arbete i vatten är beviljat om ledningsrätten går 
igenom.  

I arbetet med VA-planen har en grundlig genomgång gjorts av eventuella nya 
verksamhetsområden inom kommunen, bland annat har kontakt hållits med 
Länsstyrelsen. Upperud pekas i detta arbete ut som ett paragraf 6-område enligt 
vattentjänstlagen, tillsammans med bland annat Östra Järn och Köpmannebro, där 
de två andra nämnda områdena har lika stort eller större behov av att bli 
verksamhetsområde. Plan för dessa andra områden bearbetas i den kommande  
VA-planen. I dag har 25 fastigheter i området kommunalt vatten utan att det i dag 
är ett verksamhetsområde. Det nya förslaget är att förse alla fastigheter i området 
med kommunalt vatten och spillvattenledningar.  

Finansieringen av det nya verksamhetsområdet kan ske antingen via särtaxa eller 
en investering av VA-kollektivet och kommer då belasta brukningsavgifterna i  
VA-kollektivet. Kostnaden för Upperudsprojektet är budgeterad till 8,4 Mnkr. 

En anslutningsavgift för både vatten och spill med särtaxa för en normal villa blir 
199 470 kronor. Motsvarande anslutningskostnad med normaltaxa för en normal 
villa är 129 044 kronor. 

Särtaxa ska användas om: 

 Kostnaderna avviker beaktansvärt jämfört med andra områden 

 Avvikelsen beror på särförhållandenkopplat till området 

VA-enhetens bedömning är att båda kriterierna för särtaxa är uppfyllda 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med karta. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 118.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 59. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L), Tommy W Johansson (S) och Jörgen Eriksson (KIM):  

Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp  
(VA) för Upperud enligt föreliggande förslag. 

2. finansiering sker via särtaxa. 

3. anslutning ska ske inom fem år från att inkopplingspunkten är anvisad. 

4. fastighetsbeteckningar tas fram för samtliga aktuella fastigheterna. 

5. tillsända samtliga berörda fastighetsägare kommunfullmäktiges beslut. 

med tillägget att 

1. fastighetsbeteckningar tas fram för samtliga aktuella fastigheterna. 

2. tillsända samtliga berörda fastighetsägare kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar först på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Anette Levins m.fl. tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Samtliga berörda fastighetsägare  
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MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-04-19 17
  
 
 
 
 
 

§ 48 Dnr KS 2017/96.003   
 
Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslands-
kommunerna och Säffle kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 
beslut, antar gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs tidigare antagen Kostpolicy  
KF § 3/2014-02 och Livsmedelspolicy KF § 71/2010.  

 
Reservationer 

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

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan cirka 20 år tillbaka samarbetat med 
kostenheterna i Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för 
kostchefer. Nätverket arbetar bl.a. med upphandlingar, kvalitetssäkring och har ett 
gemensamt kostdataprogram med näringsberäknade grundmatsedlar för skola och 
äldreomsorg.  

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta 
innebär att för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska 
grundläggande krav ställas på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög 
livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar begränsas, att människor i livs-
medelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt samt att djur i 
livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande. 

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska  
och ekologiska livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och 
klimatpåverkan. 

Storhushållsprisindex som speglar aktuella förändringar i storhushållens inköps-
priser på livsmedel har under hösten 2016 stigit kraftigt och grossisterna aviserar 
stigande livsmedelspriser framöver. Ökade inköp av närproducerade, svenska och 
ekologiska livsmedel innebär också en ökad kostnad, hur stor merkostnaden blir 
kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen är klar 2018.  

Livsmedel – och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett gott väl-
befinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på måltidsordning, måltids-
innehåll, måltidsmiljö och bemötande, samt att servera närproducerade och 
svenska livsmedel.  

Serviceenheten fortsätter att köpa in säsongsanpassade, ekologiska och 
rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara fiskebestånd. Idag köper 
serviceenheten i Melleruds kommun in ekologiska produkter till 22 procent. 
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Förslag till Livsmedel- och måltidspolicyn är framtagen av kostchefer i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun tillsammans med miljöstrategen  
på Dalslands Miljökontor.  
 

Arbetsutskottet beslutade den 7 mars 2017, § 89, att remittera förslag till 
livsmedels- och måltidspolicy till kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande i samband med mars månads möten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till livsmedels- och måltidspolicy med bilagor. 
• Nuvarande livsmedelspolicy från 2010. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-22, § 22.  
• Socialnämndens beslut 2017-03-28, § 26. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 136.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 60. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD), Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 
beslut, antar gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs tidigare antagen Kostpolicy  
KF § 3/2014-02 och Livsmedelspolicy KF § 71/2010. 

med ändringen att specialkost på grund av religiösa skäl tas bort under rubriken 
Vår målsättning är att.  

Tommy W Johansson (S), Karin Hilmér (C), Lars Nilsson (S) och Marianne Sand 
Wallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 
beslut, antar gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs tidigare antagen Kostpolicy  
KF § 3/2014-02 och Livsmedelspolicy KF § 71/2010. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar först på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 1 

Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords m.fl. ändringsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta förslag. 

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Ulf Rexefjords m.fl. ändringsförslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster för Ulf Rexefjords 
m.fl. ändringsförslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Enhetschefen för serviceenheten 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun   
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Omröstningslista § 48 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy W Johansson S  X   

Peter Ljungdahl C  X   

Christine Andersson S  X   

Eva Pärsson M   X  

Karin Hilmér C  X   

Morgan Mathiasson SD Ann-Christine Österberg  X  

Kent Bohlin S  X   

Rune Stenén C  X   

Marianne Sand Wallin S  X   

Daniel Jensen KD   X  

Harald Ericson M ---    

Tony Johansson MP Lill Kristoffersen  X  

Michael Melby S  X   

Ulf Rexefjord SD   X  

Jeanette Krafft C  X   

Jörgen Eriksson KIM   X  

Pål Magnussen V Barbro Prästbacka  X  

Annika Briving S  X   

Gunnar Karlsson C  X   

Anette Levin L   X  

Roland Björndahl M   X  

Ola Johansson S ---    

Karin Nodin C Lars Gunnar Larsson X   

Lars Nilsson S  X   

Gert Lund SD   X  

Lisbeth Berglöv KD   X  

Thomas Hagman S  X   

Georg Eriksson M Marianne Larsson  X  

Inger Jochnick MP   X  

Florence Jonasson S  X   

Morgan E Andersson C  X   

Summa 16 13  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-04-19 21
  
 
 
 
 
 

§ 49 Dnr KS 2015/513.841   
 
Svar på motion om att Melleruds kommun köper in ett 
turisttåg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motion om att Melleruds kommun köper in  
ett turisttåg. 
 
Reservationer 

Anette Levin (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 2 oktober 2015 lämnat in en motion där hon yrkar på att 
Melleruds kommun köper in ett turisttåg som förslagsvis går mellan köpingen –  
Vita Sannar – Sunnanå och Bloms. Syftet är att göra kommunen mer attraktiv för 
turister m.m. 

Melleruds kommun är mån om sina turister. I frågan om att Melleruds kommun 
föreslås köpa in ett turisttåg behöver säsongens längd ställas i relation till 
kostnaderna för inköp, drift och underhåll. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-07, § 92.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 66. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L): Kommunfullmäktige beslutar bifalla motion om att Melleruds 
kommun köper in ett turisttåg. 

Tommy W Johansson (S), Lars Gunnar Larsson (C) och Jörgen Eriksson (KIM):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motion om att Melleruds kommun köper in ett 
turisttåg. 
 
Beslutsgång 

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

Anette Levin 
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§ 50 Dnr KS 2017/166.024   
 
Arvoden för överförmyndare och överförmyndares ersättare  
i Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för överförmyndare och 
överförmyndares ersättare enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Peter Ljungdahl (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Mellerud kommun ingår sedan den 1 april 2015 i Samverkande 
överförmyndare tillsammans med Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, 
Färgelanda, och Uddevalla. Samverkande överförmyndare är en tjänstemanna-
organisation för handläggning av överförmyndarärenden. All handläggning sker  
på ett gemensamt kontor i Uddevalla. 

I varje kommun finns det en ansvarig överförmyndare, men denne handlägger inte 
ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, men kontakten sköts i 
normalfallet genom Uddevallakontoret. 

Överförmyndarens nuvarande arvode avser en tjänst på 50% av en heltidstjänst 
och arvodet motsvarar 21,6% av riksdagsledamots arvode (63 800 kronor) för 
2017. Arvodet för överförmyndarens ersättare motsvarar 5%. 

I och med att större delen av överförmyndarens arbetsuppgifter numera sköts av 
Samverkande överförmyndare behöver nivån på arvodena justeras enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
 
Beslutsunderlag 

• Beräkningsunderlag för arvoden. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 61. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-04-19 23
  
 
 
 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för överförmyndare och 
överförmyndares ersättare enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Överförmyndaren 
Ersättare för överförmyndaren 
Personalenheten - löner   
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§ 51 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) –  
kvartal 4/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 4/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För fjärde kvartalet 2016 har sex nya ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. 
Fyra beslut avsåg särskilt boende och två beslut kontaktperson enligt socialtjänst-
lagen. Fem av dessa är också avslutade under denna rapportperiod. Det som 
kvarstår är ett beslut kontaktperson. Ett ärende, från tidigare, har avslutats under 
2016 sista kvartal. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-02-28, § 15, med tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 120.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 51. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre 
månader (kvartal 4/2016).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Socialnämnden 
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§ 52    
 
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) 

Pågår 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om arbets-
kläder till anställda 
inom Melleruds 
kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Pågår 

KS 2016/598 
2016-12-19 

Motion om att minska 
köttkonsumtionen i 
Mellerud 

Tony Johansson 
(MP) 

Ej påbörjad 

KS 2016/599 
2016-12-19 

Motion om kommunal 
regnbågsflaggning i 
samband med fram-
tida Pridefestivaler i 
Mellerud 

Tony Johansson 
(MP) 

Ej påbörjad 

KS 2017/51 
2017-01-26 

Motion om att 
indexreglera 
väghållningsbidraget 

Daniel Jensen (KD) Ej påbörjad 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/137 
2017-03-08 

Motion om att ta bort 
plasten från 
komposten  

Pål Magnussen 
(V) 

Ej påbörjad 

KS 2017/138 
2017-03-08  

Motion om att ansluta 
de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyres-
fastigheterna till det 
kommande fjärr-
värmenätet i Dals 
Rostock  

Tony Johansson 
(MP) 

Ej påbörjad 

KS 2017/142 
2017-03-13 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  

Roland Björndahl 
(M) 

Ej påbörjad 

KS 2017/157 
2017-03-20  

Motion om att inrätta 
lantmäteritjänst i 
Mellerud  

Daniel Jensen 
(KD) 

Ej påbörjad 

KS 2017/158 
2017-03-21  

Motion om digitala 
ljustavlor vid Melleruds 
infarter  

Daniel Jensen 
(KD) 

Ej påbörjad 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 112.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 62. 
 
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 beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 53        
 
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 2016/576 
2016-12-06 

Medborgarförslag om 
farthindrande passage 
på Österrådagatan i 
Mellerud  

Rune I Bohlin 
Mellerud 

 

KS 2016/620 
2016-12-30 

Medborgarförslag om 
att inrätta en tjänst 
som syn- och hörsel-
instruktör  

Inger Andersson 
Dals Rostock 

Överlämnad till 
socialnämnden 
för besvarande. 

KS 2017/34 
2017-01-20 

Medborgarförslag om 
övergångsställen med 
vägbulor vid skolor 
och markerade över-
gångsställen vid E45 

Lasse Svensson 
Mellerud 

 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 113.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 63. 
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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 beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 54         
 
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 2015/517  

Medborgarförslag om göra om 
Herrgårdsparken i Håverud till 
en lekpark. 

2015-10-07 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/264 

Medborgarförslag om handikapp-
gungor i kommunens lekparker. 

2016-05-27 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/341 

Medborgarförslag om samlings-
punkt med aktiviteter för 
pensionärer några dagar per 
vecka med ledare. 

2016-07-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/370  

Medborgarförslag om hundbad-
platser på kommunens bad-
platser. 

2016-07-29 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
bifalla medborgar-
förslaget. 

KS 2016/413  

Medborgarförslag om fartkamera 
på Österrådagatan i Mellerud. 

2016-08-30 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
avslå medborgar-
förslaget. 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/424 

Medborgarförslag om toaletter i 
Gerdsrudsparken. 

2016-09-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 11 
januari 2017 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/425 

Medborgarförslag om ytterligare 
en hundlatrin i Gerdsrud. 

2016-09-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 7 
december 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 114.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 64. 
 
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 beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 55 Dnr KS 2017/125.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven Eriksson (M) till ny ersättare i 
byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Anders Nilsson (M) avsagt sig förtroendeuppdraget  
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 Sven Eriksson (M) till ny ersättare i 
byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
valberedningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Sven Eriksson 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten – löner 
Troman 
IT-enheten  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion om att inrätta system för massutskick via SMS 
och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i 
kommunen. 

Dnr KS 2017/205 

Jörgen Eriksson 
(KIM) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Kommunstyrelsen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 57    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. 
Dnr KS 2017.195. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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