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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Nej Christina Andersson Ja 

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Nej Georg Eriksson Ja 

Karin Hilmér C 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 Nej ---  

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Nej Kent Bohlin Ja 

Gunnar Karlsson C Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Bengt Arne Enander M Ja   

Inger Jochnick MP Ja   

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39    
 
Tyst minut  
 
Fullmäktige har en tyst minut för den bortgångne ersättaren i fullmäktige 
Rune Pettersson (KIM).   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40 
 
Information om SMS-livräddare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

SMS-livräddare innebär att med hjälp av en applikation i en ”smartphone” 
lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp. 
Systemet letar efter deltagare som befinner sig i geografisk närhet av ett 
hjärtstopp. Dessa får till uppgift att antingen påbörja HLR alternativt hämta 
närmsta registrerade hjärtstartare (AED) och ta denna till platsen för hjärtstoppet. 
Påbörja livräddande åtgärder tills ordinarie utlarmad enhet är på plats. 

Införandet av systemet innebär också ett test av funktionen som i förlängningen 
skulle kunna användas inom andra samhällsfunktioner vid kris- eller 
katastrofsituation. 

Åsa Högstedt, projektledare för SMS Livräddare inom Västra Götalandsregionen 
informerar.   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2016/125.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2015 
 
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 2015. 

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 gav den 5 april 2016, § 52, kommunchefen i uppdrag att vidta 
åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2015. 
• Ekonomichefens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 101. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 52. 
 
Ordförande för kommunens revisorer lämnar en redovisning av revisionsrapporten. 
 
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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§ 42 Dnr KS 2016/83.042   
 
Disponering av över- och underskott 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte tilläggsbudgetera för år 2016.  
 
Reservationer  

Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på att inget över-  
och underskott förs till 2016 års budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-10, § 95.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att inte tilläggsbudgetera för år 2016. 

Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och 
utbildningsnämnden får ta med sig 1,2 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Pål Magnussens förslag och  
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Samtliga nämnder 
Kommunens revisorer  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2015/252.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 4/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera 
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. 

Socialnämnden hade under fjärde kvartalet 2015 ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Beslutet avsåg daglig verksamhet enligt LSS. 
Sökande har tackat nej till erbjudandet. 

Samtliga tidigare ej verkställda beslut är nu inrapporterade till IVO som verkställda. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 96.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 53. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång  

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

Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr KS 2016/126.109   
 
Prövning av jäv vid revision av kultur- och utbildnings-
nämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger för Stefan Hellman (MP) 
när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 102, att utse Stefan 
Hellman (MP) till revisor för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2015-
2018 med undantag för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet på grund av 
samboförhållande med nämndens vice ordförande Sarah Isgren. 

Sarah Isgren (MP) lämnade den 4 november 2015 in sin avsägelse av samtliga 
förtroendeuppdrag och kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2015 att 
befria henne från samtliga uppdrag. 

Stefan Hellman (MP) har den 11 mars 2016 framfört önskemål om att kommun-
fullmäktige prövar om det jäv som hindrar honom från att revidera kultur- och 
utbildningsnämnden fortsatt föreligger. 

Stefan Hellman har till och med den 7 mars 2016 varit anställd inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Stefan Hellman.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 111.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger för Stefan Hellman (MP) 
när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  

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

Stefan Hellman 
Kommunens revisorer 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2016/120.109   
 
Svar på interpellation till byggnadsnämndens ordförande om  
byggplaner på Ängenäsområdet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges godkänner interpellationssvaret. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 7 mars 2016 lämnat in en interpellation, ställd till 
byggnadsnämndens ordförande, med anledning av byggplaner på Ängenäsområdet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2016, § 36, att interpellationen fick 
ställas och överlämnade den till byggnadsnämndens ordförande för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 

• Pål Magnussens interpellation. 
• Byggnadsnämndens ordförandes svar på interpellationen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktiges godkänner interpellationssvaret. 
 
Beslutsgång  

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

Pål Magnussen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2016/145.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag som revisor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Åke Carlsson (C) befrias från sina uppdrag som 
revisor i kommunens revisorer, revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 
revisor i kommunens förvaltade donationsfonder, revisorssuppleant i Melleruds 
Bostäder AB och revisorssuppleant i Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Åke Carlsson (C) har den 22 mars 2016 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag  
inom Melleruds kommun: 

• Revisor i kommunens revisorer  
• Revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
• Revisor i kommunens förvaltade donationsfonder 
• Revisorssuppleant i Melleruds Bostäder AB 
• Revisorssuppleant i Melleruds Industrilokaler AB 
 
Beslutsunderlag 

• Åke Carlssons avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Åke Carlsson (C) befrias 
från sina uppdrag som revisor i kommunens revisorer, revisor i Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, revisor i kommunens förvaltade donationsfonder, 
revisorssuppleant i Melleruds Bostäder AB och revisorssuppleant i Melleruds 
Industrilokaler AB. 
 
Beslutsgång  

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

Åke Carlsson 
Kommunens revisorer 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Melleruds Bostäder AB 
Melleruds Industrilokaler AB 
Ekonomichefen 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47  Dnr KS 2016/148.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ronny Westerlund (M) befrias från sina uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ronny Westerlund (M). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ronny Westerlund (M) har den 24 mars 2016 avsagt sig uppdragen som  
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Ronny Westerlunds avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ronny Westerlund (M) befrias från sina uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ronny Westerlund (M). 

 
Beslutsgång  

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Ronny Westerlund 
Byggnadsnämnden 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Dnr KS 2016/148.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden  
2016-2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Nilsson (M) till ny ledamot i  
byggnadsnämnden 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Ronny Westerlund (M) den 24 mars 2016 avsagt sig  
uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse  
en ny ledamot. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Nilsson (M) till ny ledamot i  
byggnadsnämnden 2016-2018. 
 
Beslutsgång  

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

Henrik Nilsson 
Byggnadsnämnden 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Dnr KS 2016/165.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i Föreningen  
Grinstadvatten 2016-2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Klingborg (KIM) till ny ersättare i  
Föreningen Grinstadvatten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Rune Petterssons (KIM) bortgång ska kommunfullmäktige utse en 
ny ersättare i Föreningen Grinstadvatten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Klingborg (KIM) till ny ersättare i  
Föreningen Grinstadvatten. 
 
Beslutsgång  

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

Conny Klingborg 
Föreningen Grinstadvatten  
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50    
 
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 2014/289 
2014-06-19 

Motion om avgiftsfri 
sopinlämning på 
Hunnebyn. 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
 (MP) 

Påbörjad. 

KS 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Väntar på svar 
från t.f. personal- 
chefen. 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Ej påbörjad. 

KS 2015/529 
2015-10-15 

Motion om att elever i 
gymnasiet som full-
följer sin gymnasie-
utbildning och har 
godkända betyg i alla 
ämnen får sin dator/ 
platta 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/11 
2016-01-12 

Motion om att ge 
kommunens arbets-
lösa möjlighet till 
projektarbete för att 
integrera våra 
nyanlända 

Anette Levin 
(L) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/14 
2016-01-13 

Motion om webb-
sändningar från 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Daniel Jensen 
(KD) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om 
arbetskläder till 
anställda inom 
Melleruds kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 113.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 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 bifaller detta. 
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§ 51        
 
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. 

KS 2015/517 
2015-10-07 

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

Maria Ihrén, 
Håverud 

Påbörjad. 

KS 2016/40 
2016-01-18 

Medborgarförslag om 
anläggande av 
parkering mellan 
brandstationen och 
Storgatan 

Bertil Landegren, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/52 
2016-01-27 

Medborgarförslag om 
att kommunen startar 
Returen 

Britt Johansson, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/72 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
belysning på 
gångbanan mellan 
Torpgatan och 
Havregatan 

Ann-Marie Ericsson, 
Mellerud 

Påbörjad. 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/73 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
två lyktstolpar/ljus-
punkter på Bergsliden 
i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/74 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
röjning runt utsikts-
plats i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/115 
2016-03-02 

Medborgarförslag om 
en rondell (cirkula-
tionsplats) vid kors-
ningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

Göran Bohlin, 
Mellerud 

Påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 114.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 63. 
 
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. 
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§ 52         
 
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 2015/4 

Medborgarförslag om introduktion 
och presentation av nyanställda 
samt att visa uppskattning under 
anställningstiden. 

2015-01-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att bifalla 
medborgarförslaget. 

KS 2015/18 

Medborgarförslag om en passage 
från Melleruds Järnvägsstation till 
Österråda/Magasinsgatan. 

2015-01-13 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/111 

Medborgarförslag om att göra i 
ordning stationsområdet i  
Dals Rostock. 

2015-02-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/312 

Medborgarförslag om ny 
skateboardramp i Mellerud. 

2015-05-28 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/451 

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

2015-08-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/518 

Medborgarförslag om att sätta upp 
trafikspegel i korsningen Storgatan-P 
D Lundgrensgatan i Mellerud 

2015-10-07 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/648 

Medborgarförslag om gatubelysning 
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå 
Hamn 

2015-12-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/667 

Medborgarförslag om nedläggning av 
kvällsdagis 

2015-12-28 Kultur- och utbildnings-
nämnden beslutade den 
27 januari 2015 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 115.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 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 bifaller detta. 
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§ 53    
 
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 inrättande av distansstudiecenter 
Dnr KS 2016/158 

Gunnar Karlsson (C) 

Motion om att bygga det nya äldreboendet miljö- och 
energismart och använda trä. 
Dnr KS 2016/174 

Tony Johansson och  
Inger Jochnick (MP) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Kommunstyrelsen 
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§ 54    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 7 april 2016 beslutat att  
utse Inger Jochnick (MP) till ny ledamot och Mats Persson (MP) till ny ersättare  
i kommunfullmäktige efter Patrick Allier (MP) som avsagt sig uppdraget som 
ledamot. Dnr KS 2016/116.119 

• Samordningsförbundets Vänersborg/Mellerud årsredovisning 2015. 
Dnr KS 2016/156.042 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 13 april 2016 beslutat att  
utse Reidar Gustafsson (KIM) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter  
Rune Pettersson (KIM) som avlidit. Dnr KS 2016/165.119 
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§ 55    
 
Informationer 
 
Öppna jämförelser – Grundskola  

Kommunchefen informerar om Sveriges Kommuner och Landstings Öppna 
jämförelser – Grundskola. Syftet med sammanställningen är att ge en översiktlig 
bild av resultatet i grundskolan - både nationellt och för respektive kommun.  
Årets rapport innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 
2014/15. Resultatet är ett sammanvägt resultat av en stor mängd kunskaps-
relaterade indikatorer. Beräknat på det sammanvägda resultatet för kommunala 
skolor i Sverige hamnar Mellerud 2016 på plats 89 av 290 kommuner.  
 
Kungens besök i Åsensbruk 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om kungens besök den 6 april 2016  
vid däckåtervinningsföretaget Tyre Recyclings i Åsensbruk.   
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