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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 30 oktober 2019, klockan 18.00 – 20.25,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare    

 
 
  
 

Övriga Peter Lindroth, ordförande Småkom § 129 
Charlotta Haskovec, verksamhetsledare Småkom § 129 
Gert Inge Andersson, ordförande DANO § 130 

 Leif Johansson, vice ordförande DANO § 130 
Hans Därnemyr, förbundschef NÄRF § 131 
Evert Magnusson, ordförande kommunens revisorer § 136 
Gunnar Karlsson, vice ordförande valberedningen § 147 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Liselott Hassel (SD) och Tony Johansson (MP) 
Ersättare Patrik Tellander (M) och Anette Levin (L) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 1 november 2019, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 129 - 147 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ...........................................................................................................................................................................     
  Roland Björndahl § 129-136, 138-147  Christina Andersson § 137  

 Justerande ........................................................................................................................................................................... 
 Liselott Hassel                           Tony Johansson  

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-30 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-01  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-11-25 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Nej Lills Grödem Ja 

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Nej Anders Andersson Ja 

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Ja   

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Nej Annika Briving Ja 

Eva Pärsson (M) Ja   

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja § 129-140, 142-147   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja § 129-136, 138-147     

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja § 129-134, 135-147   

Anita Augustsson (KIM) Ja   

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman  
Wessman  

(C) Nej Lars Johansson Ja § 129-140, 
142-147 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja § 129-134, 135-147   

Eva Larsson (S) Ja   

Martin Eriksson (C) Ja   

Tony Andersson (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

§ 129  Information om Småkoms verksamhet 4 

§ 130  Information om föreningen Dalsland Nordmarken (DANO) verksamhet 5 

§ 131  Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet 6 
§ 132  Prognos 2/2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 7 

§ 133  Prognos 2/ 2019 för AB Melleruds Bostäder 8 
§ 134  Prognos 2/2019 för Melleruds kommun 9 

§ 135  Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder   10 

§ 136  Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun  11 
§ 137  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti  

2019 med revisionsrapport  
12 

§ 138  Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen  
och utredning av vilka geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett 
sådant förbud på för att eliminera företeelsen.  

13 

§ 139  Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan  15 
§ 140  Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 för Melleruds kommun  18 

§ 141  Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal  19 

§ 142  Projekt VA Upperud, information om omfördelning av medel 20 
§ 143  Redovisning av obesvarade motioner 21 

§ 144  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 23 
§ 145  Nytillkomna motioner 26 

§ 146  Anmälan om inkomna ärenden 27 
§ 147  Nominering av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolen i Vänersborg 28 
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§ 129 
 
Information om Småkoms verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Småkom är ett nationellt nätverk för små kommuner som samverkat sedan 1989 för att bättre 
kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små kommuners angelägenheter med 
myndigheter, regering och riksdag. SmåKom har för närvarande drygt 70 medlemmar. 
SmåKoms arbete samordnas av en styrelse med sju ordinarie medlemmar. Varje vår anordnas 
en rikskonferens där kommunernas ledande politiker och tjänstemän träffas. I samband med 
rikskonferensen genomförs föreningsstämman 

I slutet av november varje år har Småkom även ett höstmöte i Stockholm. Där antas 
nästkommande års verksamhetsplan och budget. 

De frågor som SmåKom drivit mest aktivt under åren är 

• de regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna 

• utformningen av skatteutjämningssystemet 

• den statliga regionalpolitiken 

• byggandet i gles miljö 

• landsortsregionernas krav på en bra offentlig service 

• IT-utbyggnaden och andra stora kommunikationsfrågor 

• de mindre kommunernas miljö- och demokratifrågor 

• strandskyddsfrågan 

• frågan om polisverksamheten på landsbygden 

• bankfrågorna och landsbygdens finansiella infrastruktur 

• offentlig upphandling och rättvisa villkor för även små företag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 130 
 
Information om föreningen Dalsland Nordmarken (DANO) 
verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalsland Nordmarken (DANO) är en ideell förening för markägare, kanotuthyrnings-
företagare samt kommuner inom sjösystemet Dalsland-Nordmarken där syftet är att främja 
kanotturismen genom att tillhandahålla och serva sjönära lägerplatser i naturen. Detta 
finansieras genom försäljning av Naturvårdskort till de gäster som nyttjar lägerplatserna i 
sjösystemet.  

Samarbetet mellan markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommuner i Dalsland och 
Nordmarken har pågått under många decennier. Organiserad kanotturism inom sjösystemet 
har pågått sedan mitten av 50-talet. Under årens lopp har stora investeringar gjorts i de ca 
110 lägerplatserna för att på ett ordnat sätt kunna ta emot gäster. För att säkra 
investeringarna och säkerställa en bra utveckling av kanotturismen har en ideell förening 
bildats 2015. 
Under perioden 2014-2017 utfördes ett utvecklingsarbete för bland annat kanotturism inom 
sjösystemet Dalsland Nordmarken. Det har genomfördes ett antal möten med markägare, 
kanotföretagare, kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk m fl. Det genomfördes en stor 
kundundersökning mot de som köpt Naturvårdskort och nyttjat lägerplatserna inom 
sjösystemet. En glädjande slutsats var hur nöjda gästerna generellt är. 
Utvecklingsarbetet sker inom ramen för projektet Affärsutveckling Dalslands Kanalområde 
som finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Fyrbodals 
kommunalförbund, Länsstyrelsen Värmland, samtliga kommuner i området, Turistrådet 
Västsverige, Visit Värmland m fl 

Vidare kan nämnas en ny websida som beskriver DANO och visar var lägerplatserna är 
belägna, en kanalapp som ger information om turismen kring Dalslands kanal där även 
kanotturismen ingår, en ny utgåva av informationsfoldern Kanotland mm. 
Utmaningen för DANO över tid är att finansiera utvecklingen av lägerplatser och identifiera 
behov av nya investeringar inom kanotturismen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 131 
 
Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) bildades den 1 juli 1997. Förbundet ansvarar 
för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom de fyra medlems-
kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.  

Förbundet har totalt nio brandstationer placerade på olika orter inom medlemskommunerna. 
Förbundets heltidsstationer är placerade i Vänersborg och Trollhättan. De sju deltidsstationerna 
är placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk.  
Förbundet leds ytterst av en direktion bestående av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare 
som har utsetts av medlemskommunerna. Direktionen beslutar i övergripande och principiellt 
viktiga frågor kring förbundets verksamhet. Förbundschefen utgör tillsammans med räddnings-
chef, ekonomichef, enhetschefer och HR-ansvarig en förbundsledning. Ledningen ansvarar 
gemensamt för daglig drift av verksamheten, styrning, ekonomi, arbetsmiljö, planering och 
uppföljning m.m. 

Förvaltningsstaben utgör en servicefunktion till förbundsledning och övriga medarbetare inom 
förbundet. Produktionen sker utifrån fem enheter; beredskap, ledningscentral, teknik, 
samhällsskydd och sotning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 132 Dnr KS 2019/247 
 
Prognos 2/2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Andra prognosen för 2019 visar ett underskott på 200 tkr för kommunfullmäktige och ett 
underskott på 200 tkr för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 269.   
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 189. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 133 Dnr KS 2019/330 
 
Prognos 2/2019 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Andra prognosen för 2019 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 4,030 Mnkr 
vilket är 70 tkr bättre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 275.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 186. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 134                                                     Dnr KS 2019/247 
  
Prognos 2/2019 för Melleruds kommun 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Andra prognosen för 2019 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på 2,5 Mnkr 
vilket är 2,2 Mnkr sämre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 
• Prognos 2/2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 277.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 191. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunchefen  
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 135 Dnr KS 2019/474 
 
Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) och Martin Andersson (SD) i handläggningen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt 
resultat på 4,805 Mnkr vilket är en förbättring med 2,193 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 274.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 185. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 136 Dnr KS 2019/473 
  
Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för Melleruds kommun visar på ett positivt 
resultat på 7,8 Mnkr vilket är en förbättring med 2,6 Mnkr jämfört med budgeterat resultat. 
  
Beslutsunderlag 
• Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 276.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 190. 
• Utlåtande från revisionen samt revisionsrapporten Granskning av delårsbokslut 2019-08-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunchefen  
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 137 Dnr KS 2019/455 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport 
januari-augusti 2019 med revisionsrapport  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport  
med bokslutsprognos för januari-augusti 2019. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 13 september 2019 överlämnat delårsrapport 
januari-augusti 2019 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr. Resultatet, exklusive 
sotningsenheten, uppgår till 1 308 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på 373 tkr. I 
resultatet ingår ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) för projekt GOSL 
(Gemensam operativ systemledning) med 890 tkr samt kostnad för personal från RMB med ca 
80 tkr. Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 tkr. Resultat enbart för räddningstjänst 
exklusive sotningsenheten (373 tkr) och GOSL (810 tkr) blir då 498 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018  
med bokslutsprognos.  

• Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte 
2019-09-12.  

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 278.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 192. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
1:e vice ordföranden Christina Andersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport  
med bokslutsprognos för januari-augusti 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 138 Dnr KS 2019/226 
 
Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i 
kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan 
anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera 
företeelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal 
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses 
genom ett kommunalt beslut. Dessutom är det en mänsklig rättighet att få be om hjälp. 
 
Ej deltagande i beslut 
Eva Pärsson (M), Ludwig Mossberg (M), Patrik Tellander (M) och Roland Björndahl (M) 
avstår från att delta i beslutet. 
 
Reservationer  

Reine Hassel (SD), Lillis Grödem (SD), Berny Dahlberg (SD), Martin Andersson (SD), Liselott 
Hassel (SD) och Tony Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att kommunfullmäktige beslutar att 
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka 
geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera 
företeelsen, utredningsuppdrag. 
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det inte föreligger något 
hinder för kommunen att införa ett lokalt geografiskt avgränsat förbud mot passiv 
penninginsamling (tiggeri). Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna. 
Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud mot passiv 
penninginsamling under förutsättningen att tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt 
angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå 
ordningsproblem. 

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast politiken som kan avgöra 
vad som menas med allmän ordning, hur man värnar om lokala intressen och om ett förbud 
mot passiv penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt tvång 
på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.   
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18. 
• Kartbilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 285.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 195. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Nodin (C), Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD), Anette Levin (L) och 
Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal 
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses 
genom ett kommunalt beslut. 

Reine Hassel (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan anses 
lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera företeelsen. 

Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Dessutom är det en mänsklig rättighet att få be om hjälp. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens avslagsförslag och Reine Hassels bifallsförslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar därefter på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 

Ulf Rexefjord 
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§ 139 Dnr KS 2019/109 
 
Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det underlag  
som tagits fram i samband med ärendeberedningen. 
 
Reservationer  

Kent Bohlin (S), Anders Andersson (S), Christine Andersson (S), Michael Melby (S), Annika 
Briving (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S) och Eva Larsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. Reine Hassel (SD), Lillis Grödem (SD), Berny Dahlberg 
(SD), Martin Andersson (SD), Liselott Hassel (SD) och Tony Andersson (SD) reserverar sig  
mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019  
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att 
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskolesituationen i Mellerud,  
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats  
på önskad ort inom den tidsram som skollagen anger. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 262, att återremittera ärendet och  
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i  
kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida 
förskoleutbyggnad m.m.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 70. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 262. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 266.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 198. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD), Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det underlag som 
tagits fram i samband med ärendeberedningen. 

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. tillsätta en utredningsgrupp bestående av skolsamordnare (som är sammankallande), 

handläggare från Tillväxtenheten samt fastighetschef.  
2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet i april 2020. 
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3. gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och utbildningsnämnden  
senast oktober 2020. Delredovisning i april 2020 till arbetsutskottet. 

4. kommunfullmäktige därefter antar förskoleplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Lars Nilssons förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och anser motionen besvarad. 
 
Omröstning begärs  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Lars Nilssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Lars Nilssons förslag 
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Michael Melby   
Marianne Sand Wallin  
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Omröstningslista § 139 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Kent Bohlin (S)   X  
Peter Ljungdahl (C)  X   
Ulf Rexefjord (SD) Lillis Grödem  X  
Ludwig Mossberg (M)  X   
Marianne Sand Wallin (S) Anders Andersson  X  
Morgan E Andersson (C)  X   
Reine Hassel (SD)   X  
Jörgen Eriksson (KIM)  X   
Thomas Hagman (S) Annika Briving  X  
Eva Pärsson (M)  X   
Daniel Jensen (KD)  X   
Karin Nodin (C)  X   
Berny Dahlberg (SD)   X  
Christine Andersson (S)   X  
Michael Melby (S)   X  
Pål Magnussen (V)   X  
Christina Andersson (C)  X   
Martin Andersson (SD)   X  
Anita Augustsson (KIM)  X   
Florence Jonasson (S)   X  
Tony Johansson (MP)  X   
Anette Levin (L)  X   
Karolina Hultman Wessman (C) Lars Johansson X   
Liselott Hassel (SD)   X  
Lars Nilsson (S)   X  
Patrik Tellander (M)  X   
Lisbeth Berglöv (KD)  X   
Eva Larsson (S)   X  
Martin Eriksson (C)  X   
Tony Andersson (SD)   X  
Roland Björndahl (M)  X   
Summa 16 15  

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2019-10-30 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2019/459 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 (KF § 15, 2017-02-22) 
2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall 
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123) ska 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun (arbetsmaterial). 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 284.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 200. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 (KF § 15, 2017-02-22) 

2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Säkerhetssamordnaren 
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§ 141 Dnr KS 2019/445 
 
Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om samverkan för utveckling av 
Dalslands kanal enligt Västra Götalandsregionens förslag. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars Johansson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen har den 9 september 2019 översänt förslag till Överenskommelse om 
samverkan för utveckling av Dalslands kanal för berörda kommuners ställningstagande och 
beslut senast den 30 november 2019. 

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra 
Götalandsregionen och Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var 
att ta fram ett allsidigt underlag samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för 
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.  
Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 2019 
och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill parterna 
uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på 
kanalens infrastruktur, utveckling av verksamheten och på besöksnäringen.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 268.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om samverkan för utveckling av 
Dalslands kanal enligt Västra Götalandsregionens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Dalslands Kanal AB 
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§ 142 Dnr KS 2018/557 
 
Projekt VA Upperud, omfördelning av medel  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015. Den nya föeslagna 
budgeten bygger på en detaljprojektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter  
på LTA-stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt 
3 382 tkr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projektet VA Upperud (byte av bef. 
vattenledning), som sedan man tagit bort särtaxan inte längre behöver särredovisas utan kan 
inkluderas i det stora VA Upperud-projektet och dels genom ett ökat anslag 

Den 1 oktober 2019 har 927 tkr upparbetats under projekterings- och tillståndsprocessen.  
För den kommande utförandeentreprenaden inkom sex anbud varav det anbudet som var lägst 
antogs. Anbud nummer två var 2 374 tkr dyrare. Utöver utförandeentreprenaden kommer 40 
LTA-pumpstationer och en huvudpumpstationen att köpas in. Detta ger, tillsammans med 
kostnader för projektledning, en kostnad på totalt 12 381 tkr 

Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på 3 381 tkr mer än i den tidigare kalkylen. 
Tidigare beviljade investeringspengar är 9 000 tkr plus de i investeringsbudgeten upptagna 
800 tkr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperudsområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019, § 208, att omfördela investeringsmedel  
om 2 582 tkr från projekt VA-ledningar till projekt VA Upperud.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 328. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 314. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 208. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 143 
 
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: 
 
Motion 
 
 

Inlämnad av 
 
 

Dnr 
 
 

Inkom 
 
 

Beslutat 
redovisning-
datum 

Uppdrag till 

Motion om att det ska bli 
avgiftsfritt att lämna sopor 
för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för  
ökad tillgänglighet  

Anette Levin 
(L) 
 
 
 
 
 

KS 2017/464 
 
 
 
 
  

2017-08-15 
 
 
 
 
 
 

2017-12-19 Samhälls-
byggnads- 
chefen 

Motion om att uppföra en 
fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/Bergsgatan  

Anette Levin 
(L)  
 

KS 2017/465 
 
  

2017-08-15 
 
 
 

2017-12-19 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

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

Roland 
Björndahl 
(M)  
 

KS 2017/733 
 
 
  

2017-12-20 
 
 
 

2018-02-20 Kommun-
chefen 

Motion om att bygga ut 
Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal   

Daniel Jensen 
(KD) 
 
  

KS 2018/47  
 
 
 

2018-01-25 
 
 
 

Delredovisning 
2018-06-19 
Förslag KSAU 
15/10 2019 

Kommun-
chefen 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- och 
aktivitetsplatser  
  

Daniel Jensen 
(KD) 
 
  

KS 2018/125 
 
 
  

2018-02-20 

 
 

2018-11-20 
 

Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om extra kärl för 
trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna  

Roland 
Björndahl 
(M)  

KS 2018/341 
 
  

2018-05-15 
 
 

2018-11-20 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 
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Motion 
 
 

Inlämnad av 
 
 

Dnr 
 
 

Inkom 
 
 

Beslutat 
redovisning-
datum 

Uppdrag till 

Motion om att öka 
säkerheten för tågresenärer 
på stationsområdet i 
Mellerud  
  

Tony 
Johansson 
(MP) 
  
 

KS 2018/348 
 
 
 
  

2018-05-18 
 
 
 
 

2018-11-06 
Förslag KSAU 
15/10 2019 

Process- 
ledaren 
 

Motion om motionsslinga 
med hinderbana i 
Sunnanåskogen  

Roland 
Björndahl 
(M)  

KS 2018/383 
 
  

2018-06-07 
 
 

2018-11-20 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att utreda 
möjligheterna att inrätta/ 
bygga ett säkert och tryggt 
sätt att ta sig över E45 och  
Rv 166  

Jörgen 
Eriksson 
(KIM)  
 
 

KS 2018/519 
 
 
 
  

2018-08-27 
 
 
 
 

Maj 2019 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att köpa konst  
från i kommunen 
verksamma konstnärer  

Lars Nilsson 
(S) 
 

KS 2019/145 
 
  

2019-03-15 
 
 

2019-10-15 Kommun- 
chefen 

Motion om seniorkort 
 
 
 
  

Thomas 
Hagman 
(S)  

 
 

KS 2019/303 
 
 
 
  

2019-05-28 
 
 
 
 

2019-10-01 Kommun- 
chefen 

Motion om utbildning av 
politiker och anställda i 
Mellerud i frågor gällande 
mänskliga rättigheter  
 
  

Pål 
Magnussen 
(V) 
 
 
  

KS 2019/396 
 
 
 
  

2019-07-19 
 
 

 
 

Februari 2020 Kommun- 
chefen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 294.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 204. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen  
ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 144 
 
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: 
 
Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om lekplats i 
Dals Rostocks tätort tillgängligt 
för allmänheten dagtid  

Paula 
Jacobsson  KS 2017/327  2017-06-08 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att en 
cykelbana byggs från Mellerud 
till Håverud  

Ulf Claesson  KS 2017/636  2017-11-10 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

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

Merja Voimäki  KS 2018/154  2018-03-07 

Överlämnad för 
besvarande till 
socialnämnden 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  Maria Ihrén  KS 2018/170  2018-03-09 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om en större 
hundrastgård i Mellerud  

Carina 
Bengtsson  KS 2018/213  2018-03-27 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

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

Lennart Tysse  SN 2018/77  2018-03-28 

Överlämnad till  
för besvarande av 
socialnämnden 
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Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om skyltar  
på de mest cykeltrafikerade 
vägarna för att påminna bilister 
att de behöver visa mer hänsyn 
för de oskyddade cyklisterna  

Jesper 
Andersson  KS 2018/342  2018-05-15 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen  

Lennart Norén  KS 2018/355  2018-05-24 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gångtrafik 
mellan Violvägen och 
Kroppefjälls hotell och 
vandrarhem och Kroppefjälls 
barnstuga i Dals Rostock  

Dan Pettersson  KS 2018/360  2018-05-28 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i Mellerud  

Inger Claesson  KS 2018/495  2018-08-14 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning i 
Åsensbruk  

Valentina 
Berisha  KS 2018/569  2018-09-25 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att 
celebrera tidigare fullmäktigen 
genom namn, årtal, foto etc.  
i plenisalen i Tingshuset  

Karl-Axel 
Nordström  KS 2018/586  2018-10-02 

Utreds av  
kommun-
styrelseför-
valtningen 

Medborgarförslag om utökade 
öppettider på Hunnebyns 
återvinningscentral  

Carina Blad-
Eriksson  KS 2018/677  2018-11-12 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om utökad 
hundrastgård i området mellan 
Viaduktgatan – Storgatan – 
Järnvägsgatan i Mellerud  

Ingvar Lisius  KS 2019/67  2019-02-14 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att byta 
ut Kroppefjällsfilmen på 
biblioteket mot den nya digitala 
och uppdaterade versionen  

Kent Larsson  KS 2019/185  2019-04-01 

Överlämnad till  
för besvarande av 
kultur- och 
utbildningsnämnden 
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Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun anställer en 
person som ger stöd till 
personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning  

Christina 
Ericsson  SN 2019/98  2019-04-10 

Överlämnad till  
för besvarande av 
socialnämnden 

Medborgarförslag om att 
snygga till f.d. lekplatsen vid 
Södergatan i Mellerud  

Mona Skoogh  KS 2019/341  2019-06-11 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om utegym i 
Sunnanå  

Lars-Göran 
Johansson  KS 2019/345  2019-06-20 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
motorcrossbana i Mellerud  

Jesper 
Lundquist  KS 2019/416  2019-08-19 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om åtgärder 
på Råggatan i Mellerud  

Yvonne och 
Steefan 
Mårtensson  

KS 2019/443  2019-09-06 
Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att öka 
demokratin och förståelsen  
om EU  

Marie Dahlin  KS 2019/460  2019-09-17 
Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 295.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, § 205. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 145 
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av 
Motion om att uppdatera kommunens vision och mål 

Dnr KS 2019/500 

Michael Melby (S) 

Motion om att uppdatera kommunens 
personalförsörjningsplan. 

Dnr KS 2019/501 

Michael Melby (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram 
och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 146 
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 
• Länsstyrelsens beslut 2019-10-01 om att utse Anna Sanengen (C) till ny ersättare  

med anledning av Josip Kezics (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.  
Dnr KS 2019/369 

• Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2019. Dnr KS 2019/506 
• Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten. Dnr KS 2019/505 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2019.  

Dnr KS 2019/477 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 147 Dnr KS 2019/502 
 
Nominering av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att som särskilda ledamöter i Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg föreslå  

• Jörgen Eriksson, Mellerud 
• Karin Nodin, Mellerud 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mark- och miljödomstolarna ska finnas särskilda ledamöter med erfarenhet av sådana 
sakfrågor som faller bl.a. inom Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens 
verksamhetsområde och av industriell eller kommunal verksamhet samt av vatten- och 
avloppsfrågor. Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna förordnas av Domarnämnden. 
Domarnämnden handlägger just nu ett ärende för att förordna nya särskilda ledamöter för 
kommande fyraårsperiod, 2020-01-01—2023-12-31.   

De särskilda ledamöterna verkar företrädesvis vid en viss mark- och miljödomstol vilka är 
lokaliserade vid Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund tingsrätter. För att förordnas 
krävs svenskt medborgarskap och sakkunskap på området samt att man inte är underårig, 
försatt i konkurs eller har förvaltare.  
Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolar är till skillnad från lagfarna domare och tekniska 
råd inte anställda vid domstolen, utan tjänstgör efter kallelse. När särskilda ledamöter ingår i 
rätten är huvudregeln att två särskilda ledamöter tjänstgör med olika erfarenheter. De särskilda 
ledamöterna är inte intresseledamöter utan ska företräda särskilda sakkunskaper och 
erfarenheter som är av värde för domstolen. Rättens ordförande bestämmer i varje fall med 
hänsyn till målets beskaffenhet, vilken erfarenhet som de särskilda ledamöterna bör ha.  

Domarnämnden har den 16 oktober 2019 tillskrivit kommunen eftersom det finns behov av 
ytterligare särskilda ledamöter.  

De behov som för tillfället föreligger är följande.  

1. Erfarenhet av kommunal verksamhet i Vänersborg, Östersund och Umeå.  
2. Erfarenhet av industriell verksamhet i Vänersborg och Östersund.   
3. Erfarenhet från Naturvårdsverkets verksamhetsområde i Östersund.  
4. Erfarenhet av Havs- och vattenmyndigheten i Umeå och Östersund.  
5. Erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor i Umeå och Vänersborg.  
Domarnämnden önskar svar senast den 30 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Domarnämndens skrivelse 2019-10-16. 
• Kompetensbeskrivning för Jörgen Eriksson. 
• Kompetensbeskrivning för Karin Nodin. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att som särskilda ledamöter i Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg föreslå  

• Jörgen Eriksson, Mellerud 
• Karin Nodin, Mellerud 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Domarnämnden 
Jörgen Eriksson 
Karin Nodin 
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