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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Morgan Mathiasson SD Ja   

Andreas Jonsson S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Nej Kerstin Lindberg Ja 

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Sarah Isgren MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin FP Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Ingela Lind S Nej Christer Elander Ja 

Gert Lund SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Susanne Björk Jensen M Ja   

Stefan Hellman MP Nej Patrick Allier Ja 

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr KS 2014/447.041        
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2015 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2015 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 339. 
• Förslag till plan- och bygglovtaxa 2015. 
• Förslag till taxa för storformatsskrivare m.m. 2015 
• Byggnadsnämndens beslut 2014-10-22, §§ 156 och 157 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 158 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2014-11-19 5
  
 
 
 
 
 

§ 86 Dnr KS 2014/447.041        
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2015 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2015 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 353. 
• Förslag till taxor inom kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde 2015. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-22, § 80. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 159 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§  87 Dnr KS 2014/447.041        
 
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhets- 
område för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2015 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2015 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2015. 
• Socialnämndens beslut 2014-09-30, § 89. 
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 351. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 160 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa taxor och 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2015 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 88 Dnr KS 2014/447.041        
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2015 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för  
2015 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 2015 
• Fjärrvärmetaxa för 2015 
• Taxa för Hunnebyns avfallsanläggning 2015 
• Taxa för hyror och upplåtelsevillkor för kommunala lokaler 2015 
• Kopieringstaxa 2015 
• Renhållningstaxa 2015 
• Taxor vid Rådahallen Sport och fritidscenter 2015 
• Taxa för slamsugning m.m. 2015 
• Taxa för snöröjning 2015 
• Taxa för lunch i kommunens restauranger 2015 
• Taxor och avgift för arrenden 2015 
• Taxor och avgifter i Sunnanå hamn 2015 
• Tomttaxa 2015 
• Torghandelstaxa 2015 
• Taxa för uteserveringar 2015 
• Taxa för uthyrning av utrustning till föreningar 2015 
• VA-taxa 2015 
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 342. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 161 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2014-11-19 8
  
 
 
 
 
 

§ 89 Dnr KS 2014.195.042        
 
Delårsrapport 3 - delårsprognos 2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2014 visar ett positivt resultat på 24,2 Mnkr, att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 8,7 Mnkr. 

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som  
är 2,7 Mnkr bättre än årets budget. Skatt och bidrag är 12,4 Mnkr bättre än 
budget. Finansnettot beräknas bli 2,8 tkr lägre än budget. Det prognosticerade 
resultatet blir 24,2 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3 2014. 
• Arbetsutskottets beslut 2014-11-04, § 371. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 164. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Dnr KS 2014/204.041               
 
Skattesats för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2015 med  
22:60 kronor per skattekrona. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2015 innehåller förslag till oförändrad kommunal 
skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2015. 
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 347. 
• Kommunstyrelsen beslut 2014-11-05, § 166. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD) och Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag att 
fastställa oförändrad skattesats för år 2015 med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Dnr KS 2014/65.041               
 
Budget 2015, plan 2016-2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget för 2015 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. att tillföra socialnämnden 1 Mnkr, utöver tjänstemannaförslaget, till 
personalförstärkningar inom särskilda boenden.  

3. fastställa verksamhetsplan för 2016-2017. 
 
Reservation 

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

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela 
landet skall budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2015 och plan 2016-2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 348. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 167. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M), Tommy W Johansson (S), Daniel Jensen (KD),  
Gunnar Karlsson (C) och Lars-Gunnar Larsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att fastställa budget för 2015 med föreslagna finansiella mål och 
inriktningsmål, att tillföra socialnämnden 1 Mnkr, utöver tjänstemannaförslaget,  
till personalförstärkningar inom särskilda boenden samt att fastställa 
verksamhetsplan för 2016-2017.  

Pål Magnussen (V) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2015 
med följande tillägg: 

1. Resultatmålet sätts till 2%. 
2. 5 Mnkr tillförs kommunstyrelsens budget för att avskaffa  ungdomsarbets-

lösheten i kommunen. 
3. 500 tkr tillförs kultur- och utbildningsnämndens budget för införande av 

pedagogisk lunch i förskolan.  
4. 5 Mnkr tillförs budget för att alla anställda i kommunen ska ges rätt att arbeta 

heltid med deltidsarbete som möjlighet samt att alla som haft 
visstidsanställningar i två år ska konverteras till tillsvidareanställningar. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Tommy W Johanssons m.fl. förslag på bifall till 
kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslagen.  
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Dnr KS 2014/205.041               
 
Investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2015.  

2. fastställa investeringsplan för 2016-2017. 
 
Reservation 

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

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2015 samt plan 2016-2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 349. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 168. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
att fastställa investeringsbudget för 2015 och att fastställa investeringsplan för 
2016-2017. 

Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande  
tillägg till investeringsbudget 2015: 

1. 500 tkr tillsförs investeringsbudget för att utreda en flytt av biblioteket till 
Kulturbruket. 

2. 500 tkr tillförs investeringsbudget för att utreda en fortsatt utvecklingen av  
Resecentrum genom att bygga av en säker övergång för de som bor i östra 
delarna av Melleruds tätort i anslutning till järnvägsstationen. 

3. 1 Mnkr tillförs investeringsbudget för en utbyggnad av belysningen på gång- och 
cykelvägar under 2015. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Tommy W Johanssons m.fl. förslag på bifall till 
kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslagen. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Dnr KS 2014/206.045 
 
Borgensram och låneram för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. för 2015, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 160 Mnkr jämte därpå löpande  
kostnader.  

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2014 får ej överstiga 131 Mnkr 
utan särskilda beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommande års budget, ange en borgensram och låneram för de 
kommunala bolagen. 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska borgensram och låneram fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska borgensram och låneram fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-10-21, § 350. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 169. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2014/446.006       
 
Sammanträdesplan för 2015 - kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige 
enligt följande: 
 

28 januari  23 september 

25 februari 21 oktober 

25 mars 18 november 

21 april 16 december 

20 maj  

17 juni  
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 3 kap 3 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.  

Kommunstyrelsen har den 5 november 2014, § 176, fastställt sammanträdesplan 
för 2015 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och miljö- och hälsorådet.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunkansliets förslag till sammanträdesplan för 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2014-10-07, § 330. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05, § 176. 
 
Beslutet skickas till 

Chefssekreteraren 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2014/528.119         
 
Kompletteringsval av ny revisor till Dalslandskommunernas 
kommunalförbund  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Hansson (FP) till ny revisor 
i Dalslandskommunernas kommunalförbund för återstående tid av innevarande 
mandatperiod. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Enligt § 15 - Revisionen - i Dalslandskommunernas Kommunalförbunds 
förbundsordning ska förbundet ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige  
i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor. 
Revisorerna väljs för den mandatperiod som gäller för ledamöterna och i 
direktionen och nämnderna. 

Kjell Kaså (C), revisor för Åmåls kommun, har lämnat uppdraget och ett 
kompletteringsval behöver genomföras. 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har den 29 oktober 2014, KF § 206,  
beslutat att nominera Lennart Hansson (FP) till ny revisor för återstående tid  
av innevarande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges i Åmål beslut 2014-10-29, § 206. 
 
Beslutets skickas till 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund 
Åmåls kommun 
Lennart Hansson  

 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2014/497.112        
 
Nominering av borgerliga vigselförrättare för 2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Kerstin Nordström (S) och Harald 
Ericson (M) till borgerliga vigselförrättare för perioden 2015-2018: 
 
Bakgrund 

Länsstyrelsen ska enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken länsstyrelsen 
förordna vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste 
allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 
januari 2011 löper ut den 31 december 2014. 

I enlighet med den  ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft  
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som 
vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för 
uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland.   
 
Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Kerstin Nordström 
Harald Ericson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97  Dnr KS 2014/261.119  
 
Information om Melleruds kommuns medverkan i val av 
ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress  
2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärende 

Sveriges kommuner och landsting är intresse- och arbetsgivarorganisation  
för Sveriges samtliga kommuner och landsting. Huvuduppgiften är att stödja 
kommunerna och landstingen att tillvarata deras intressen, att stödja och utveckla 
den kommunala självstyrelsen, att ge kommunerna och landstingen service,  
att främja samverkan mellan kommunerna och landstingen samt att vara 
kommunernas och landstingens arbetsgivarorganisation. 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet 
genom förbundskongressen. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Extra kongress 
kan hållas bland annat då styrelsen finner det påkallat.  

Sveriges kommuner och landstings styrelse har beslutat att ordinarie kongress skall 
hållas i mars 2015.  

Redogörelse för genomförande av valet: 

• Val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress förrättas med 
valsedlar genom sluten omröstning. 

• Valet genomförs med biträde av kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunchefen redogör för det kommande valet av ombud som kommer 
genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014. 
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§ 98 Dnr KS 2014/533             
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ingela Lind (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  
och ledamot i socialnämnden.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Ingela Lind (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ingela Lind (S) har den 4 november 2014 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag – 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Ingela Linds avsägelse. 
 
Beslutet skickas till 

Ingela Lind 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Ansvarig Troman 
Administrativa enheten - löner 
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§ 99 
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 KS 2014/463.119 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om att utse Mauri Simsson (FP) 
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stig Larsson (FP) som avsagt sig 
uppdraget. 
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