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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 24 april 2019, klockan 18.00 – 19.00,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Malin Johansson, socialchef  § 46  
  
 
 
 
  

  
 

Övriga Evert Magnusson (S), ordförande kommunens revisorer § 50 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Karolina Hultman Wessman (C) och Christine Andersson (S) 
Ersättare Pål Magnussen (V) och Anita Augustsson (KIM)    
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 25 april 2019, klockan 15.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 46 - 69 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl § 46-48, 50-69  Christina Andersson § 49  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Karolina Wessman Hultman         Christine Andersson  

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-04-24 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-26  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-05-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Nej ---  

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Nej Henrik Nilsson Ja 

Daniel Jensen (KD) Nej Ann-Christin Larsson Ja 

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja   

Anita Augustsson (KIM) Ja   

Florence Jonasson (S) Nej Olof Sand Ja 

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman  (C) Ja   

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Nej Sven Eriksson Ja 

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Ja   

Martin Eriksson (C) Nej Josip Kezic Ja 

Gert Lund (SD) Nej Tony Andersson Ja 
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Innehållsförteckning 
 

§ 46  Presentation av socialförvaltningens verksamheter 4 

§ 47  Styr- och ledningssystemet för Melleruds kommun, revidering 5 

§ 48  Utvärdering av intern kontroll 2018 7 

§ 49  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018  

9 

§ 50  Revisionsrapporten Granskning av samverkan kring barn som far illa  
eller riskerar fara illa – svar från kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden 

10 

§ 51  Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandat-
perioden 2019-2022  

12 

§ 52  Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2018  13 

§ 53  Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019    14 

§ 54  Redovisning av obesvarade motioner 16 

§ 55  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 18 
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§ 63  Nytillkomna motioner 28 

§ 64  Nytillkomna medborgarförslag 29 

§ 65  Anmälan om inkomna ärenden 30 

§ 66  Nytillkomna interpellationer  31 

§ 67  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden 32 

§ 68  Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i byggnadsnämnden 33 

§ 69  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 34 
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§ 46 
 
Presentation av socialförvaltningens verksamheter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen informerar om socialförvaltningen och dess enheters verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 47 Dnr KS 2019/112.003 
 
Styr- och ledningssystemet för Melleruds kommun, revidering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. ändra datum för delårsbokslut till sista augusti samt ta bort den tredje 
prognosen. 

2. förändring görs innevarande år. 
 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med årets presidiedialog diskuterades förändringar i uppföljnings-
modellen. 

Delårsbokslutet görs per sista juli, ett bokslut kräver en hel del tid att ta fram, 
vilket innebär att kommunfullmäktige får rapporten först på oktobermötet. 
Framtagningstiden påverkas av chefers och andra anställdas frånvaro för semester. 
Delårsbokslutet ska innehålla en prognos för helåret. 

Kommunens tredje prognos presenteras för kommunfullmäktige i november. Den 
kommer så nära den föregående att intresset för innehållet och framtagandet inte 
blir prioriterat på rätt sätt. 

Med en ny tidsplan bedöms delårsbokslut per sista augusti vara ett bättre 
alternativ. Tidsplanen bedöms innebära att fullmäktige kan få delårsbokslut och 
helårsprognos till mötet i oktober. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 februari 2019, § 53, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att ta fram förslag till förändring av uppföljningsmodellen. Redovisning  
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 53. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 77.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 86. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. ändra datum för delårsbokslut till sista augusti samt ta bort den tredje 
prognosen. 

2. förändring görs innevarande år. 
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Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
KFS  
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§ 48 Dnr KS 2018/160.060 
 
Utvärdering av intern kontroll 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. nämnder och styrelsen bör ta hänsyn till utvärderingens slutsatser  
i det fortsatta arbetet med intern kontroll. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen 
ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen och kommunalförbunden. 

Slutsatsen är att nämnder och förvaltning gjort ett betydande arbete med intern 
kontroll 2018. I rapporten lämnas följande förslag till utveckling: 

• Respekten för angivna tidsramar och rapporteringstillfällen bör utvecklas. Datum 
bör tas fram som stöd i arbetet. 

• Intern kontroll bör ses som en del i ordinarie arbetet samt som en del av 
styrning och ledning av kommunens verksamhet. Det är angeläget att arbetet 
med planering och uppföljning planeras i god tid. 

• Nämnderna ska ”med rimlig grad av säkerhet” se till att det finns en fungerande 
intern kontroll. Ett tips kan vara göra rimliga avvägningar i förhållande till 
omfattningen av den interna kontrollen. Detta medges inom ramen för befintliga 
styrdokument. 

• Kommunstyrelsen bör fortsätta följa upp arbetet med och i vissa fall särskilt 
verka för vidare utveckling av bolagens och förbundens arbete med intern 
kontroll. De förtroendevalda har motsvarande ansvar för intern kontroll i dessa 
verksamheter och bör göras mer delaktiga i den mån de inte redan är det. 

• Fortsätt arbetet med att implementera reglementet och strategin genom att ta 
fram omvärldsanalysen och avvikelseplanen samt att stödja presidierna och 
förvaltningens ambassadörer i arbetet. 

• Under 2017-2018 genomfördes utbildningar och information om intern kontroll. 
Dessa bör vid behov genomföras igen med anledning av den nya 
mandatperioden.  

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse. 
• Utvärdering 
• Reglemente för intern kontroll, KF § 140, 2017-11-17. 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun, KF § 140, 

2017-11-17. 
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• Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, § 98.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 87. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. nämnder och styrelsen bör ta hänsyn till utvärderingens slutsatser  
i det fortsatta arbetet med intern kontroll. 

 
Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

3. ge kommunchefen i uppdrag att ge ytterligare stöd till de förtroendevalda i 
nämnder och styrelser att uppmärksamma risker och avvikelser för att få 
fungerande avvikelserapporter.  
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Beslutsgång 2 

Därefter frågar ordföranden på Marianne Sand Wallins tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
AB Mellerud Bostäder 
Ekonomichefen  
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§ 49 Dnr KS 2019/129.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning  
för verksamhetsåret 2018 
  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2018.  

Förbundet redovisar för år 2018 ett resultat om 564 tkr inklusive sotnings-
verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2018  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 75.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 84. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): 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 2018 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)   
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§ 50 Dnr KS 2017/555.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av samverkan kring barn som 
far illa eller riskerar fara illa – svar från kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat samverkan kring barn som far illa eller som riskerar fara illa i Melleruds 
kommun.  

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden säkerställer att samverkan mellan nämnderna kring barn som far 
illa eller riskerar fara illa sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån erfarenheterna i granskningen är den sammanfattade bedömning och  
det övergripande svaret på revisionsfrågan att socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig samverkan kring barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. I granskningen kan revisorerna konstatera att 
kommunfullmäktige bland annat beslutat om mål att alla barn ska erbjudas en god 
start i livet. Det är dock bara kultur- och utbildningsnämnden av nämnderna som 
antagit egna mål inom området. Revisionen ser heller inte tydligt i någon av 
nämndernas styrdokument, att kommunfullmäktiges mål kring barnens uppväxt, 
ska utgöra en grund för samverkan mellan nämnderna. Detta bedömer revisorerna 
är en brist. Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa, sker i mycket 
begränsad utsträckning. Detta bedömer revisionerna som helhet beror på att 
socialnämnden de senaste åren har haft svårt att rekrytera personal till sin 
verksamhet, vilket i sin tur påverkat möjligheten att bibehålla och bygga upp nya 
samverkansforum och relationer negativt. 

Utifrån ovanstående bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer: 

• Socialnämnden bör anta mål som bidrar till att kommunfullmäktiges mål kopplat 
till barns uppväxtvillkor uppnås. 

• Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden bör utifrån lagstiftning och 
kommunfullmäktiges mål utveckla en plan och ändamålsenliga forum för 
samverkan kring barn och ungdomar. 

• För att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan, samsyn och 
minska personberoendet, bör nämnderna tillsammans utveckla riktlinjer för  
samverkan mellan nämnderna kring barn och unga, där orosanmälningar är ett 
viktigt område. Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram visst stöd för 
orosanmälningar. Detta bedömer vi kan utvecklas så att roller, ansvar, 
ärendegång m.m. framgår tydligt i en rutin inom området. Detsamma gäller 
socialnämnden som helt saknar en dokumenterad rutinbeskrivning inom 
området. Då ärendeprocessen inom området berör båda nämnderna,  
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bör arbetet även här ske i samverkan för att underlätta tydlighet och samsyn. 

• För att berika sitt systematiska kvalitetsarbete bör socialnämnden regelbundet 
följa upp statistik avseende ansökningar och orosanmälningar kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. 

• Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden måste från kommunens sida 
verka för att det skapas en lokal nivå inom ramen för Västbus/Vårdsamverkan. 

• I samband med att nämnderna utvecklar sin samverkan bör nämnderna tillse att 
formerna och innehållet i samverkan regelbundet följs upp, som grund till vidare 
utveckling inom ramen för nämndernas systematiska kvalitetsarbete. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 27 september 2017 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden med begäran om svar över vidtagna 
åtgärder med anledning av granskningen senast den 30 november 2017. 

Rapporten skickades även för kännedom till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Ordförande för kommunens revisorer kommenterar inkomna svar från kultur-  
och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv och revisionsrapport. 
• Socialnämndens beslut 2019-01-09, § 7. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 16.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 63. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 82. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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 

Kommunens revisorer 
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§ 51 Dnr KS 2019/128.003 
 
Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 
mandatperioden 2019-2022  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun, mandatperiod 2019-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd har gått ut och ett nytt reglemente 
måste införas. 

En ny kommunallag (2017:725) har trätt i kraft sedan det gamla reglementet för 
kommunalt partistöd implementerades. Det har dock inte skett några förändringar 
vad gäller partistödet.  

Utredningen har tagit fram ett förslag på Reglemente för kommunalt partistöd i 
Melleruds kommun, mandatperiod 2019-2022.       
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, 
mandatperiod 2019-2022. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 93.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 91. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun, mandatperiod 2019-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga partigruppledare 
Processledaren 
KFS 
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§  52 Dnr KS 2018/107.104 
 
Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 
2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (V)  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 110.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 92. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga partigruppledare  
Processledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltnignen  
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§ 53 Dnr KS 2019/179.104 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2019: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §.  
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband  
med införandet av redovisningsrutiner. En mottagare av partistöd ska årligen lämna  
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast  
den 31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 2014-
2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (SD) 
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• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (V) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 111.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 82. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2019: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga partigruppledare 
Processledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen   
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§ 54 
 
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 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 

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)  
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 KS 2017/465  
2017-08-15 
 

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

Anette Levin  
(L) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 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  
kommunchefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 
 

Motion om att bygga ut 
Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal 
  

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2018/125 
2018-02-20 
  

Motion om plan för 
utvecklingen av lek-  
och aktivitetsplatser 
  

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2018/341 
2018-05-15 
 
 

Motion om extra kärl för 
trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna  

Roland 
Björndahl (M) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/348 
2018-05-18  
 
 
 

Motion om att öka säker-
heten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud 
   

Tony Johansson 
(MP) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2018/383 
2018-06-07 
 
 

Motion om motionsslinga 
med hinderbana i 
Sunnanåskogen  
 

Roland 
Björndahl (M) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/519 
2018-08-27 
 
 
 
 

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

Jörgen Eriksson 
(KIM) 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2019/109 
2019-02-26 
 
 
 

Motion om en långsiktig 
lösning på förskolan 
 
 
 

Michael 
Melby(S) 
Marianne Sand 
Wallin (S) 
 

Utreds av 
kommunchef
en och 
kultur- och 
utbildnings-
chefen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 94.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 94. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 55  
 
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 2017/636 
2017-11-10 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud   

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

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 

KS 2018/213 
2018-03-27 
   

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  
  

Carina Bengtsson, 
Mellerud 
 
  

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

KS 2018/218 
2018-03-28 
   

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

Lennart Tysse, 
Mellerud  
 
  

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/342 
2018-05-15 
 
 
  

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

Jesper 
Andersson, 
Mellerud 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/355 
2018-05-24 
   

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen   

Lennart Norén, 
Mellerud  
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/360 
2018-05-28 
 
 
 
   

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gång-
trafik mellan Violvägen 
och Kroppefjälls hotell 
och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i 
Dals Rostock   

Dan Pettersson, 
Dals Rostock 
 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/495 
2018-08-14 
   

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i 
Mellerud  

Inger Claesson, 
Mellerud  
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/569 
2018-09-25 
  

Medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning i 
Åsensbruk  

Valentina Berisha, 
Åsensbruk  
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/586 
2018-10-02 
 
 
  

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

Karl-Axel 
Nordström,  
Mellerud 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelseför-
valtningen 

KS 2018/677 
2018-11-12  
 
 

Medborgarförslag om 
utökade öppettider på 
Hunnebyns återvinnings-
central  

Carina Blad-
Eriksson, 
Mellerud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/750 
2018-12-18 
 
  

Medborgarförslag om 
seniorkort i hela regionen 
för pensionärer över  
65 år  

Claes Sandström, 
Mellerud  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelseför-
valtningen 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 
KS 2019/67  
2019-02-14 
 
 
 
 

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

Ingvar Lisius, 
Mellerud 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
 

KS 2019/185 
2019-04-01 
 
 
 

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

Kent Larsson, 
Mellerud 
 
 
 

Överlämnad 
till kultur- och 
utbildnings- 
nämnden 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 95.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 95. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 56 Dnr KS 2019/208.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag som revisor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Conny Eriksson (SD) befrias från samtliga  
förtroendeuppdrag som revisor. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Conny Eriksson (SD) har den 29 mars 2019 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 
som revisor. 
 
Beslutsunderlag 

• Conny Erikssons avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Conny Eriksson 
(SD) befrias från samtliga  förtroendeuppdrag som revisor. 
 
Beslutsgång 

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

Conny Eriksson 
Kommunens revisores ordförande 
AB Melleruds Bostäder 
Dal Västra Värmlands Järnväg 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Föreningen Grinstadvatten 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman 
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§ 57 Dnr KS 2019/208.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Johnny Stücken (S) befrias från sina förtroendeuppdrag som ledamot i arvodes-
beredningen, ledamot i byggnadsnämnden, ledamot i valberedningen, ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden och ersättare i Dalslands kanal AB. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johnny Stücken (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Johnny Stücken (S) har den 8 april 2019 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 
som ledamot i arvodesberedningen, ledamot i byggnadsnämnden, ledamot i 
valberedningen, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden och 
ersättare i Dalslands kanal AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Johnny Stückens avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Johnny Stücken (S) befrias från sina förtroendeuppdrag som ledamot i arvodes-
beredningen, ledamot i byggnadsnämnden, ledamot i valberedningen, ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden och ersättare i Dalslands kanal AB. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johnny Stücken (S). 

 
Beslutsgång 

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

Johnny Stücken 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Byggnadsnämnden 
Dalslands Kanal AB 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman 
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§ 58 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i byggnadsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Annika Briving (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johnny Stücken (S) den 8 april 2019 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i byggnadsnämnden för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Annika Briving (S) 
 
Beslutsgång 

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

Annika Briving 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten  
Enheten Digital service 
Troman 
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§ 59 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i AB Melleruds Bostäder t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2023 utse:  

Lars Nilsson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johnny Stücken (S) den 8 april 2019 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i AB Melleruds Bostäder ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i AB Melleruds Bostäder t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2023 utse:  

Lars Nilsson (S) 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Lars Nilsson 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten 
Troman 
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§ 60 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i arvodesberedningen för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Sölvie Linder (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johnny Stücken (S) den 8 april 2019 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i arvodesberedningen för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Sölvie Linder (S) 
 
Beslutsgång 

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

Sölvie Linder 
Arvodesberedningen 
Personalenheten 
Troman 
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§ 61 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i 
valberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ny ledamot i vaberedningen för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Reine Dahlman (S) 

2. till ny ersättare i valberedningen för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Marianne Sand Wallin (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johnny Stücken (S) den 8 april 2019 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i valberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ny ledamot i vaberedningen för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Reine Dahlman (S) 

2. till ny ersättare i valberedningen för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Marianne Sand Wallin (S) 
 
Beslutsgång 

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

Reine Dahlman 
Marianne Sand Wallin 
Valberedningen 
Personalenheten 
Troman 
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§ 62 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslands Kanal AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i Dalslands Kanal AB för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Asbjörn Andersson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johnny Stücken (S) den 8 april 2019 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i Dalslnads Kanal AB ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i Dalslands Kanal AB för 
mandatperioden 2019-2022 utse:  

Asbjörn Andersson (S) 
 
Beslutsgång 

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

Asbjörn Andersson 
Dalslands Kanal AB 
Personalenheten 
Troman 
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§ 63    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion om 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. 
Dnr KS 2019/226 

Ulf Rexefjord (SD) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionen 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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§ 64    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

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

Dnr KS 2019/185 

Kent Larsson, 
Mellerud 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

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

Dnr KS 2019/216 

Christina Ericsson, 
Mellerud 

Socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 65    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapport - Granskning av ledarskap och arbetsmiljö. Dnr 2019/183. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2018.  
Dnr 2019/189. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 66  
 

Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet Inlämnad av 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående återvändande IS-krigare/terrorister. 

Dnr KS 2019/235 

Ulf Rexefjord (SD)  

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen 
får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid 
fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 67 Dnr KS 2019/208.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Frida Wännman-Kvantenå (C) befrias från 
förtroendeuppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frida Wännman-Kvantenå (C) har den 17 april 2019 avsagt sig förtroende-
uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Frida Wännman-Kvantenås avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Frida 
Wännman-Kvantenå (C) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i 
byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Frida Wännman-Kvantenå  
Byggnadsnämnden 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman  
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§ 68 Dnr KS 2019/208.119 
   
Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i 
byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamot i byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Maria Pettersson-Lans (C) 

2. till ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Helena Hultman (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Frida Wännman-Kvantenå (C) den 17 april 2019 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamot i byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Maria Pettersson-Lans (C) 

2. till ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse:  

Helena Hultman (C) 
 
Beslutsgång 

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

Maria Pettersson 
Helena Hultman  
Byggnadsnämnden 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman   
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§ 69 Dnr KS 2019/244.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ann-Christine Österberg (SD) befrias från sitt förtroendeuppdrag som  
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ann-Christine Österberg (SD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christine Österberg (SD) har den 11 april 2019 avsagt sig förtroende-
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 

• Ann-Christine Österberg avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ann-Christine Österberg (SD) befrias från sitt förtroendeuppdrag som  
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ann-Christine Österberg (SD). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Christine Österberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman 
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