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Närvarolista 
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Inger Jochnick MP Nej Marie Uhrbom Ja 

Florence Jonasson S Ja   
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§ 28 
 
Presentation av nya HR-chefen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nya HR-chef, Jeanette Johansson, presenterar sig och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 29 
 
Information om samverkan kring utrikes födda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för Vuxenutbildningen informerar om Samverkan utrikesfödda i 
Mellerud: samverkansgruppen, vad som görs nu, vad som är på gång och behov. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 30 Dnr KS 2018/176.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017 
 
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 2017. 

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 4 april 2018, § 63, att ge kommunchefen i 
uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 106.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 63. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 

 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr KS 2017/740.214 
 
Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud, antagande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bostadsområdet i Sundserud 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Detaljplanen för bostadsområdet Sundserud fick laga kraft 1992. Syftet med 
detaljplanen var att skapa ett bostadsområde med olika typer av bostadshus. 
Planområdet är beläget omedelbart norr om Åsensbruk. Området är idag, 25 år 
senare, fortfarande obebyggt.  

För att göra detaljplanen mer flexibel och anpassad till dagens förhållanden, 
föreslås planen ändras enligt följande:  

• friliggande enbostadshus tillåts på fler delområden..  

• två E-områden samt ett u-område läggs in på planen  

• ett vägområde flyttas ca 5 m i sidled på en sträcka av cirka 80 m.  

• vägområde breddas på en sträcka av ca 20 m för att medge temporär 
vändplats/besöksparkering  

• inom del av området ändras huvudmannaskapet för lokalgata och GC-väg  
från kommunalt till enskilt  

Förslaget till ändring av detaljplanen har varit ute på samråd under perioden  
2018-01-02--19. En samrådsredogörelse upprättades i januari. Planförslaget har 
därefter varit ute på granskning under perioden 2018-02-19--03-05. De inkomna 
synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 41, att godkänna gransknings-
utlåtandet och antagandehandlingarna och föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplaneändringen för bostadsområdet Sundserud.  
 
Beslutsunderlag  

• Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud (antagandehandling). 
• Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare). 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-03-21, § 41. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 152. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-18, § 80. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bostadsområdet i Sundserud 
enligt föreliggande förslag. 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Dnr KS 2018/188.340 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av 
huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
VA-verksamheten inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 
• VA-verksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 135.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 74. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr KS 2018/186.342 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen  
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Fjärrvärmeverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 136.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 75. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen fastigheter/fjärrvärme 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Dnr KS 2018/187.450 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen 
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Renhållningsverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 137.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 76. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Dnr KS 2018/153.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 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 2017 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2017.  

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om 887 tkr inklusive sotnings-
verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2017  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 105.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 62. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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 2017 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr KS 2018/49.042   
 
Disponering av över- och underskott 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1 998 tkr till 2018 års  
budget enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer 

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

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på tilläggsbudget enligt  
följande: 

Kommunstyrelsen administration  
Tilläggsbudgetera projektmedel för att fortsätta 
projektet Arbetsintegrerad integration 1 736 tkr 

  

Tilläggsbudgetera ej förbrukade medel avsedda 
för jubileumsutställning 72 tkr 

  
Byggnadsnämnden  
Tilläggsbudgetera 190 tkr för förberedelser för 
att ta fram en primärkarta 190 tkr 

  
Summa 1 998 tkr 

 
Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-09, § 101.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 64. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Karin Nodin 
(C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1 998 tkr till 2018 års  
budget enligt föreliggande förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag på tilläggsbudget med den 
ändringen att den delen som består av 1 736 tkr till projekt Arbetsintegrerad 
Integration avslås. 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Byggnadsnämnden 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Dnr KS 2018/114.003 
 
Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för valnämnden i Melleruds 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) ska det finnas en valnämnd, som är  
lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. 

I valnämndens reglemente beskrivs dess verksamhet, arbetsformer och 
sammanträden. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 mars 2018, § 83, att göra följande ändring  
under § 7: 

• se till att nämnden är fulltalig. eller utse ersättare 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun. 
• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
• Valnämndens beslut 2018-02-12, § 2.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 83.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 68. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för valnämnden i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Valnämnden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Dnr KS 2017/205.167 
 
Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta system 
för massutskick via SMS och mail för att öka säkerheten för 
våra medborgare i kommunen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 10 april 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett system  
för massutskick via sms och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i 
kommunen. 

Det nationella varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten kan användas 
vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga sam-hällsfunktioner. Från 
2017 kan, utöver talmeddelande till fast telefoni i drabbat område, SMS skickas till 
mobiltelefoner i det drabbade området. 

Ett antal kommuner använder idag en SMS-tjänst för att informera, främst, sina 
VA-kunder om planerade och akuta störningar. 

Ett SMS-system för utskick kan fylla sin funktion inom Melleruds kommun, det bör 
driftas av Samhällbyggnadsförvaltningen och implementeras stegvis med början 
inom VA-verksamheten. 

Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att införskaffa och implementera ett system 
för utskick av sms till medborgare primärt för kunder inom VA-verksamheten. 
Rutiner för systemet bör finnas på plats samtidigt som implementeringen.  
Samt behövs information till allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 85.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 67. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 

Motionären 
Säkerhetssamordnaren 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 39  
 
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 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)  
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/142 
2017-03-13 
 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  
 

Roland Björndahl (M)  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/157 
2017-03-21 
 

Motion om att inrätta 
lantmäteritjänst i 
Mellerud  

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/158  
2017-03-21 
 
 

Motion om digitala 
ljustavlor vid Melleruds 
infarter  
 

Daniel Jensen (KD) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/205  
2017-04-12 
 
 
 
 
 

Motion om att inrätta 
system för mass-
utskick via SMS och 
mail för att öka säker-
heten för våra med-
borgare i kommunen  

Jörgen Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Svar behand-
lat i KSAU  
2018-03-06 

KS 2017/275  
2017-05-16 
 
 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen (V)  
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/441  
2017-07-17 
 
 
 
 

Motion för att verka 
för avskaffande av 
"jaktmetoden" med 
utsättning av fåglar i 
syfte att skjuta dem.  
 

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/442  
2017-07-17 
 
 

Motion om att Mellerud 
ska vara bäst i väst 
som miljökommun.  
 

Tony Johansson (MP) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att det ska 
bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för 
privatpersoner vid 
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt 
att öppettiderna ses 
över för ökad tillgäng-
lighet  

Anette Levin (L)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/465  
2017-08-15 
 
 
 

Motion om att uppföra 
en fast scen vid 
parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan 
 

Anette Levin (L) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/684 
2017-11-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att 
kommunen utesluter 
eller kraftigt begränsar 
läsk och sötsaker i det 
sortimentet som säljs 
vid kommunens an-
läggningar (Råda-
hallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen 
och Rådaskolan) 
 

Ulf Rexefjord (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

2017/733 
2017-12-20 
 
 
 

Motion om att ingen 
enhetschef inom 
Melleruds kommun ska 
ha ansvar för fler än 
25 medarbetare 

Roland Björndahl (M) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
chefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 

Motion om att bygga 
ut Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2018/125 
2018-02-20 
 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 118. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 55. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 40  
 
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 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/619 
2017-11-07 

 

 

Medborgarförslag om 
breddning och utjämning 
av sjösättningsrampen i 
Sunnanå Hamn vid 
hamnkrogen  

Christian Karlsson 
Mellerud 

Behandlas av  
KSAU 2018-
03-20 

KS 2017/636 
2017-11-10 

 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud  
 

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/646 
2017-11-15 

Medborgarförslag om att 
som Melleruds kommun 
startar "metoo" för att 
förhindra trakasserier  

Anders Ljungqvist 
Dals Rostock 
 

Utreds av  
HR-chefen 

KS 2017/691 
2017-12-04 

Medborgarförslag om 
förbud av raketer och 
smällare  
 

Annika Knudsen 
Mellerud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/154 
2018-03-07 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, 
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag 
ska tas fram och 
publiceras  

Merja Voimäki 
Mellerud 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 119.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 56. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 41  
 
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 Inkom Beslut 
KS 2016/576 

Medborgarförslag om farthindrande 
passage på Österrådagatan i 
Mellerud  

2016-12-06 
Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 oktober 2017 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/587 

Medborgarförslag om att tända 
gatubelysning från Kyrkogatan till 
Holms kyrka  

2017-10-13 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/659 

Medborgarförslag att tända upp 
belysningen från Edsvägen till 
Håverud vid Akvedukten  

2017-11-22 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/746 

Medborgarförslag om att befintlig 
gatubelysning från Kanalvägen över 
Håverudsbron startas upp igen  

2017-12-29 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 120.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 57. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 42  
 

Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas och överlämnar dem  
till kultur- och utbildningsnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens 
ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 

Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens 
ordförande om vilka åtgärder som nämnden vidtagit för 
att stänga ute oönskade besökare i kommunens skolor. 

Dnr KS 2018/199 

Anette Levin (L) 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
tidplan för antagande av detaljplan för Norra Ängenäs  
i Mellerud. 

Dnr KS 2018/260.214 

Daniel Jensen (KD) 

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas och överlämnar dem 
till kultur- och utbildningsnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens 
ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 
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§ 43  
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet  
i kommunfullmäktige: 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om en större 
hundrastgård i Mellerud. 

Dnr KS 2018/213 

Carina Bengtsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att Melleruds 
kommun gör den öppna 
verksamheten inom socialpsykiatrin 
tillgänglig även på helger. 

Dnr KS 2018/218 

Lennart Tysse, 
Mellerud 

Socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 44  
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsens beslutade den 4 april 2018 att utse Anne Andersson (L)  
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Fredman (L) som inte  
längre är valbar som ersättare i kommunfullmäktige. Dnr KS 2018/200. 

• Samordningsförbundets Vänersborg/Mellerud årsredovisning för 2017.  
Dnr KS 2018/230. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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