
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunfullmäktige 2018-02-21 1(17)  
                                                                                                                                                                    

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 21 februari 2018, klockan 18.10 – 19.20,  

i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 

 

 

 

 

Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 

 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Anna Granlund, sekreterare    

 

 

 

  

  

 

Övriga Jörgen Svensson, Dalslands Konstmuseum § 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera  

Justerare Jeanette Krafft (C) och Annika Briving (S) 

Ersättare Anette Levin (L) och Tony Johansson (MP) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 februari 2018, klockan 16.00 

 

Justerade paragrafer  §§ 11 - 18 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Anna Granlund 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 

  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Jeanette Krafft                             Anette Levin 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 

 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27  
  

Datum då anslaget tas ned 2018-03-21 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist Anna Granlund 
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Närvarolista 
 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Nej Eva Larsson Ja 

Eva Pärsson M Nej   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Kent Bohlin S 
Ja 

  

Rune Stenén C 
Ja 

  

Marianne Sand Wallin S 
Ja 

  

Daniel Jensen KD 
Ja 

  

Harald Ericson M Nej ---  

Tony Johansson MP 
Ja 

  

Michael Melby S 
Ja 

  

Ulf Rexefjord SD 
Ja 

  

Jeanette Krafft C 
Ja 

  

Jörgen Eriksson KIM 
Ja 

  

Pål Magnussen V Nej   

Annika Briving S 
Ja 

  

Gunnar Karlsson C 
Ja 

  

Anette Levin L 
Ja 

  

Roland Björndahl M 
Ja 

  

Ola Johansson S Nej   

Karin Nodin C Nej Christina Andersson Ja 

Lars Nilsson S 
Ja 

  

Gert Lund SD Nej Martin Andersson Ja 

Lisbeth Berglöv KD Nej Ann-Christin Larsson Ja 

Morgan E Andersson C 
Ja 

  

Thomas Hagman S 
Ja 

  

Georg Eriksson M Nej ---  

Inger Jochnick MP Nej Lill Kristoffersson Ja 

Florence Jonasson S 
Ja 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 11  Information om Dalslands Konstmuseum 4 

§ 12  Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner 5 

§ 13  Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av stadgar 8 

§ 14  Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget 10 

§ 15  Projekt Renovering av Stinsen (Mellerud 2:11), startbesked och 

omfördelning av investeringsbudget 2018 

12 

§ 16  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommun- 

fullmäktige 

14 

§ 17  Anmälan om inkomna ärenden 15 

§ 18  Nytillkomna motioner 16 
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§ 11  

 

Information om Dalslands Konstmuseum 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Museichefen Jörgen Svensson berättar om sin bakgrund, lämnar en aktuell 

information om Dalslands Konstmuseum och planer för dess verksamhet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 

redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 12 Dnr KS 2017/741.002 

 

Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 

att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 

kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 

framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 

bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Ann-Christin Larsson (KD), Ulf Rexefjord (SD), Ann-Christine Österberg (SD) och 

Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Jensens 

(KD) förslag.  

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag och anför följande i skriftlig reservation: 

”Reservation mot KF-beslut 20180221 att delegera till byggnadsnämnden att anta 

detaljplaner. 

Med anledning av bristande kvalité på detaljplaner som producerats de senaste 

åren så kan inte vi ställa oss bakom förslaget att delegera besluten om att fastställa 

detaljplaner till byggnadsnämnden.  

Vi anser att om fler personer har möjlighet att granska förslagen till detaljplaner så 

ökar sannolikheten att felaktigheter inte passerar och att de inte fastslås på osäkra 

grunder. 

Detta anser vi är ett sätt från majoriteten att undergräva de demokratiska värdena 

som måste finnas i detaljplaner. Det riskerar att minska trovärdigheten och 

acceptansen bland invånarna för dessa dokument i framtiden.  

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget förslag, att kommunstyrelsen 

fastställer de typer av detaljplaner som förslaget gäller och inte 

byggnadsnämnden.” 

Sammanfattning av ärendet  

Den 1 januari 2015 trädde nya bestämmelser i kraft gällande förfarandet att ta 

fram och anta detaljplaner. Plan- och byggenheten har tagit fram förslag på hur 

bestämmelserna kan tillämpas i kommunens detaljplanearbete för att påskynda 

planprocessen.  

Med stöd av Plan- och bygglagen kan kommunfullmäktige delegera beslutande-

rätten till byggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell 
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beskaffenhet eller annars av större vikt. Syftet med delegeringen är att 

effektivisera planprocessen och därmed minska tiden det tar att ta fram en 

detaljplan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 256, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under  

förutsättning att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 

kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 

framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 

bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 12, att återremittera ärendet  

och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett nytt underlag med anledning av 

den nya kommunallagens skrivning om kommunstyrelsens förstärkta ansvar/roll i 

förhållande till övriga verksamheter och den kommande nya förvaltningslagen.  

 

Beslutsunderlag  

• Utdrag ur Plan- och bygglagen (2010:900). 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 256.  

• Beskrivning av föreslagen beslutsgång 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 53. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, § 28. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Hilmér (C), Anette Levin (L), Roland Björndahl (M), Tony Johansson (MP), 

Tommy W Johansson (S) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 

att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 

kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 

framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 

bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Daniel Jensen (KD), Jörgen Eriksson (KIM) och Ulf Rexefjord (SD): 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
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(2010:900) delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplan under förutsättning 

att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 

kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 

framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 

bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Byggnadsnämnden 
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§ 13  Dnr 2018/46.003  

   

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av 

stadgar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  

stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En permutation av Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnvägs stadgar begärdes av 

styrelsen under år 2014. Bakgrunden var bl.a. att styrelsen ville bilda bolag som 

ansvarade för tågverksamheten, Stiftelsen skulle vara infrastrukturägare och 

ansvara för dressinverksamheten. 

Bengtsfors kommun anlitade en konsult från Kommunakuten AB som var 

professionell på lagstiftningen kring stiftelser. Konsulten fick i uppdrag att begära 

permutation enligt underlag som styrelsen tagit fram. Konsulten fick senare 

delegation från styrelsen på att göra förändringar i stiftelsens stadgar enligt 

Kammarkollegiet förslag. 

De förändringar som Kammarkollegiet den 10 mars 2017 godkänt i de gamla 

stadgarna gäller i § 6 och § 9 samt upphävande av § 25 och § 33. 

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg begäran om förändring/permutation ska 

efter Kammarkollegiets godkännande även fastställas av respektive huvudmän - 

Bengtsfors och Melleruds kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

• Missiv från stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 

• Förslag till förändrade stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 

• Kammarkollegiets beslut 2017-03-10. 

• Stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg - 1986-08-07. 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 44.  

• Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, § 32. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  

stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg 
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§ 14 Dnr KS 2017/51.318 

 

Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta 

beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag  

till uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 

Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess 

konsekvenser. 

2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 25 januari 2017 att 

kommunfullmäktige beslutar att 

1. en utredning görs så att man får reda på hur mycket bidraget borde vara om 

man skulle få lika mycket för pengarna idag som 1996. 

2. reglerna omarbetas och detta beaktas i nästa budget. 

3. man ska få stöd från första metern av sin väg dvs. att 100-metersregeln slopas. 

 

Beslutsunderlag 

• Motion. 

• Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds 

kommun, § 72, KF 1996-11-19. 

• Underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 35. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, § 30. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta 

beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag  

till uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 

Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess 

konsekvenser. 

2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Daniel Jensen (KD) 

Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr KS 2018/26.288 

 

Projekt Renovering av Stinsen (Mellerud 2:11), startbesked 
och omfördelning av investeringsbudget 2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 

(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare 

beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års 

investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för 

flyktingverksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut ska Stinsenfastigheten (Mellerud 2:11) genomgå renovering 

både utvändigt och invändigt. Det är en gammal byggnad som har ändrats genom 

åren, och dess ursprungliga utseende har förvanskats med tiden. 

I början av 2016 redovisades en grov kalkyl för det som då var aktuellt.  

Utvändigt behövde fasad, tak och takfot saneras då det under fasadpanelen sitter 

eternitskivor, på taket ligger det eternit samt är takfoten klädd med detsamma. 

Fönster behövde även bytas, ny fasadpanel monteras och nytt tak läggas. 

Invändigt var det tillgänglighetsanpassning på nedervåningen (plan 1), 

uppfräschning av ytskikt, nytt undertak och genomgång av värmesystem samt 

nytt ventilationsaggregat och delvis nya kanaler. Toaletter behövde byggas om på 

plan 2. De som inte ska användas ska proppas. 

Efter ytterligare genomgångar av fastigheten har samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommit fram till följande åtgärder utvändigt: 

• Miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest). 

• Ändringar i fasader, dörrar och fönster. 

• Byte av tak och takfot. 

• Sockel ska blästras. 

• Diverse markarbeten för att ändra tillgänglighet och utemiljö vid innergård. 

• Målningsarbeten. 

• Ny balkong, utrymning. 

För de utvändiga åtgärderna har samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlat en 

samarbetspartner som genom utökad samverkan tillsammans med kommunen som 

beställare genomför en planerad renovering för att få fram mer av byggnadens 

ursprungliga utseende. Ett av skälen till att man valt utökad samverkan 

(partnering) är många osäkerhetsfaktorer i byggnaden med hänsyn till skick, 

befintligt utförande, miljöfarliga ämnen etc. Ett annat skäl är trafiksituationen kring 

byggnaden med järnväg, bussar, pendelparkering mm. 
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Kapitalkostnaderna täcks av tidigare ramökning för 2018 års driftbudget. 

 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 26. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, § 26. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (MP), Daniel Jensen (KD) och Tommy W Johansson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 

(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare 

beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års 

investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för 

flyktingverksamheten. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen  

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 16 Dnr KS 2018/60.119 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommun- 
fullmäktige  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Barbro Prästbacka (V) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  

ny ersättare i kommunfullmäktige efter Barbro Prästbacka (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barbro Prästbacka (V) har den 29 januari 2018 avsagt sig förtroendeuppdraget  

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

• Barbro Prästbackas avsägelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Barbro Prästbacka (V) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  

ny ersättare i kommunfullmäktige efter Barbro Prästbacka (V). 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Barbro Prästbacka 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Personalenheten – löner 

IT-enheten 

Troman 
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§ 17  

 

Anmälan om inkomna ärenden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning. 

Dnr KS 2018/71. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 

redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 18  

 

Nytillkomna motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av 

Motion om plan för utveckling av lek- och 

aktivitetsplatser. 

Dnr KS 2018/125 

Daniel Jensen (KD) 

 

Beslutsunderlag 

• Motion. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionen får 

läggas fram och överlämnar till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 


