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Dnr 2009.742.106

Projekt Ung och aktiv i Europa, redovisning
Bakgrund
EU har inrättat programmet "Ung och aktiv i Europa" i syfte att främja ungdomars
initiativkraft och att främja förståelse mellan ungdomar i olika länder som
komplement till utbildningsprogrammen. "Ung och aktiv i Europa" fokuserar på så
kallat icke-formellt lärande, lärande som inte är strukturerat efter en läroplan.
Melleruds kommun har i samarbete med Vårgårda kommun, Bollebygds kommun
och två organisationer i Scottish Borders genomfört ett ungdomsdemokratiprojekt.
Projektet med namnet " Ungdomsdemokrati- mötesplatsens och dialogens
betydelse för demokratiarbete" har pågått under ett år och avslutades 1 juli 2010.
Deltagare har till största del varit ungdomar. Med några vuxna ledare har totalt
46 personer deltagit. Mål och syfte med projektet har varit att finna nya vägar för
dialog mellan unga och beslutsfattare, att bilda ett nätverk, utbyta erfarenheter och
att utveckla de mötesplatser som ungdomarna använder i sitt lokala samhälle.
De svenska ungdomarna besökte hösten 2009 Skottland och de skottska
ungdomarna besökte Sverige och de tre kommunerna under mars 2010. Deltagarna
är flera erfarenheter rikare, nätverket har bildats och mötesplatserna kan fortsätta
att utvecklas vidare.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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Dnr KS 2010/425.253

Försäljning av Kroppefjäll Hotell & Spa (fastigheten Kroppefjäll 2:5)
Bakgrund
Kommunfullmäktige tillstyrkte den 16 december 2009, § 120, att fastigheten
Kroppefjäll 2:5 inklusive inventarier försåldes till Norvita AB för en köpeskilling av
totalt 8 miljoner kronor.
Norvita AB (namnändrat till Kroppefjäll Hälsokällan AB) har under perioden 201001-01--08-03 arrenderat anläggningen inför övertagandet.
Vid arrendetidens utgång har köparen meddelat att den inte har möjlighet att
genomföra köpet. Via en hotell- och restaurangmäklare har anläggningen bjudits ut
till försäljning.
Kommunstyrelsen gav den 8 september 2010, § 102, AB Melleruds Industrilokalers
ordförande och VD i uppdrag att genomföra försäljningen under förutsättning att
värderingen av fastigheten ligger lägst i nivå med lagt anbud och att kommunfullmäktige tillstyrker försäljningen.
Beslutsunderlag
AB Melleruds Bolagshus beslut 2010-09-08, § 25.
Kommunstyrelsens beslut 2010-09-08, § 102.
Yrkanden
Robert Svensson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag. Yrkandet biträds av Harald
Ericson (M), Pål Magnussen (V) och Sture Torstensson (S).
Anette Levin (FP) redovisar följande skriftliga yrkande: ” FP anser att fastigheten
ska utannonseras ytterligare några månader eftersom det framkommit flera
budgivare, varav ett betydligt högre. Utannonsering bör ske genom ny mäklare
som förmedlar kommersiella fastigheter för bästa marknadsföring.”
Daniel Jensen (KD) biträder Levins yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
antar styrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till styrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Anette Levins (FP) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida

6

Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster för styrelsens förslag mot 7 nej-röster för Anette Levins (FP)
yrkande antar kommunfullmäktige styrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tillstyrker att fastigheten Kroppefjäll 2:5, inklusive inventarier,
försäljs till Mikael Olsson i enlighet med lagt anbud och med villkoret att
anläggningen ska användas till hotell- och restaurangverksamhet.

Jäv
Thomas Johansson (M) deltar inte under ärendet med hänvisning till eget jäv.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Daniel Jensen (KD), Lisbeth Berglöv (KD), Ann-Christin
Larsson (KD), Einar Pettersen (KIM), Camilla Berglöv-Hermansson (KD), Anette
Levin (FP) och Stig Larsson (FP).

Expedieras
Milab
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Ordinarie ledamöter
Parti Ersättare
Johnny Stücken
S
--Robert Svensson
C
Eva Pärsson
M
Kerstin Nordström
S
Gösta Olsson
Daniel Jensen
KD
Eivor Östergren
C
Sture Torstensson
S
Peter Ljungdahl
C
--Harald Ericson
M
Barbro Prästbacka
V
Lisbeth Berglöv
KD
Katarina Norgren
S
Christian Eriksson
C
--Ola Johansson
S
Roland Björndahl
M
Annika Olsson
C
Inger Råberg
S
Erik Johansson
KD Ann-Christin Larsson
Rune Stenén
C
Per-Axel Andersson
S
--Pål Magnussen
V
Lill Kristoffersson
MP Inger Jocknick
Mikael Ohlsson
--Thomas Johansson
M
Deltar ej pga jäv
Einar Pettersen
KIM
Eva Larsson
S
Gunnar Karlsson
C
Camilla Berglöv-Hermansson KD
Anette Levin
FP
Michael Melby
S
Gösta Eriksson
C
Bengt-Arne Enander
M
Christine Andersson
S
Per-Olof Hilmér
C
Zoran Firis
KD - - Claes-Börje Olsson
C
Christer Åkerstedt
M
Johanna Nordström
S
Ingela Brink-Gullin
V
Margareta Lindh
S
Stig Larsson
FP
Summa
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Nej

X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dnr KS 2010/448.007

Granskning av delårsrapport 2010-07-31, revisionsrapport
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat delårsrapporten och konstaterar att den i allt
väsentligt innehåller de delar som avses i Lag om kommunal redovisning,
Kommunallagen samt de rekommendationer som referensgruppen gett ut.
Beslutsunderlag
Rapport avseende granskning delårsrapport 2010-07-31.
Revisorsyttrande
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2010-10-04, § 260.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 108.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Expedieras
Revisionen
Ek.chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida

9

Dnr KS 2010/447.007

Granskning av samhällsbyggnadsförvaltningen, revisionsrapport
Bakgrund
Under 2010 har Deloitte gjort en granskning av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Denna rapport utmynnade i huvudsak fem stycken punkter som kommenteras
nedan.
Sammanfattning med kommentarer
För varje fastighet inventera underhållsbehovet och utifrån det upprätta en
underhållsplan som sedan uppdateras med några års mellanrum.
 Arbete pågår och beräknas vara klart till årsskiftet 2010/2011.
Få ett helhetsgrepp på lokalförsörjningen genom bättre samordna arbetet inom
kommunen.
 Vi kommer att ta upp frågan i ledningsgruppen och en gång om året redovisa
lokalbehov utifrån skola, vård och omsorg.
Upprätta en långsiktig investeringsplan för fastigheterna.
 Detta kommer att redovisas i underhållsplanen.
Genom att redovisning sker per fastighet vet kommunen vilka fastigheter som
går dåligt. Hur arbetar kommunen med dessa fastigheter vad gäller till exempel
kostnadsbesparingar, försäljningar m.m.?
 De fastigheter som visar ett underskott och som behövs för de olika
verksamheterna gör man en genomgång och eventuellt hyreshöjning. De
fastigheter som kommunen inte behöver kan avyttras, om de inte har ett
strategiskt läge för kommunen
Lagen om energideklarationer trädde i kraft den 1 oktober 2006 och kommunen
är fortfarande inte klar med att deklarera sina fastigheter. Detta anser vi vara en
brist och vi uppmanar kommunen att påskynda arbetet att färdigställa
energideklarationerna snarast.
 Kommunen har sedan tidigt i vintras skickat in dessa deklarationer till SABO,
som sammanställer dessa. De skickas sedan vidare till ett certifierat och
ackrediterat företag som sammanställer och skickar in till Boverket för
registrering. Anledningen till att Melleruds kommuns fastigheter inte är
registrerade är det stora antal som kommit in i till de företag som utför tjänsten.
Kommunstyrelsen gav den 6 oktober 2010, § 109, samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att vidta de åtgärder som krävs i enlighet med de rekommendationer som
kommunens revisorer framfört.
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Beslutsunderlag
Rapport avseende samhällsbyggnadsförvaltningen
Rapport från kommunrevisorerna
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-10-04.
Arbetsutskottets beslut 2010-10-04, § 261.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 109.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Expedieras
Samhällsbyggnadschefen
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Dnr 2007.510.221

Medborgarförslag ang. kontroll av fastighet avseende bärighet
Bakgrund
I medborgarförslag 2007-05-13 begär Mikael Karlsson att kommunen omgående
ska kontrollera byggnaden där AK Björnen och Landbergs auktioner ligger, med
avseende på bärigheten i golv/tak.
Arbetsutskottet uppdrog den 4 juni 2007, § 285, till kommunchefen att bereda
medborgarförslaget.
Sammanfattning
När medborgarförslaget lades ägde Melleruds Industribolag den aktuella
fastigheten. Den är nu såld till en privat fastighetsägare. Därför kommer Melleruds
kommun att lämna över frågeställningen, som finns i medborgarförslaget, till
nuvarande ägare.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2010-09-13.
Arbetsutskottets beslut 2010-09-21, § 252.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 106.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Expedieras
M Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida

12

Dnr 2009.983.403

Motion om att bevara träden omkring avvattningskanalerna på
Dalboslätten________________________________________
Bakgrund
Lill Kristoffersson, Miljöpartiet de Gröna, föreslår i en motion, daterad 15 december
2009, att Melleruds kommun verkar för att bevara träden omkring avvattningskanalerna på Dalboslätten.
Arbetsutskottet gav den 9 mars 2010, § 63, kommunchefen i uppdrag att bereda
ärendet. Ärendet har remitterats till Dalslands miljökontor för yttrande.
Sammanfattning
Motionens förslag är positivt. Kunskapen om det höga värdet i att bevara träd och
buskar i en bård utmed bevattningskanaler och diken behöver sannolikt spridas till
fler.
Lokalt naturvårdsstöd, s.k. LONA-stöd, bör sökas vid nästa ansökningstillfälle för
att ge markägarna bidrag till att plantera buskar och/eller träd utmed diken och
avvattningskanaler. I första hand bör denna ansökan samordnas genom Dalslands
miljökontor.
Information ska ges till jordbruket om vikten av att lämna/uppföra en trädbård
kring vattendragen, enligt förslag ovan.
Åtgärderna tas med i nästa upplaga av Åtgärdsplan (till Naturvårdsprogrammet)
som ska revideras år 2011.
Beslutsunderlag
Förslag till motionssvar 2010-09-01.
Arbetsutskottets beslut 2010-09-21, § 247.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 104.
Per-Olof Hilmér (C) anmäler att han inte deltar i beslutet.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen att Melleruds kommun ska verka för att
bevara träden omkring avvattningskanalerna på Dalboslätten och ger miljöstrategen i uppdrag att informera markägare och branschföretag om vikten
av bevarande.
Expedieras
Miljöstrategen
Justerandes sign
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Dnr 2008.865.317

Motion om att tända gatljusen i Melleruds kommun
Bakgrund
Pål Magnussen (v) har i en motion daterad 23 oktober 2008 begärt att kommunen
tänder gatljusen och att detta läggs in i budgeten från och med 2010. Vidare begär
Magnussen att gatljus sätts upp längs med kommunens gång- och cykelvägar och
att kostnaden för detta tas med i investeringsbudgeten för 2010.
Sammanfattning
En utökning av gatubelysning vid kommunens gång- och cykelvägar - cirka 14,5
km med 400 ljuspunkter – innebär en kostnad per ljuspunkt med 12 000 kr
inklusive grävning, kabel, armatur m.m. Total blir det en investeringskostnad på
cirka 4,8 mkr. Ljuspunkterna beräknas vara tända 4 000 timmar per år.
Energiförbrukningen blir cirka 80 000 kwh och kostnad 95 000 kr per år.
Idag har vi cirka 2 000 ljuspunkter i kommunen av dessa är ca 1 850 i drift. Det
innebär att det är ungefär 150 ljuspunkter som är släckta. Några av dessa kan vara
obrukbara eftersom de inte har används under några år. Ska vi tända upp måste
nya energisnåla armaturer sättas upp. Varje armatur kostar 3 000 kr att inköpa och
montera och förbrukar energi för cirka 230 kr per år.
I detta fall rör det sig om stora investeringar och prioriteringar måste görs vilka
sträckor som trafikeras mest och fördela kostnaderna över flera år. Just nu kommer
många nya typer av armaturer med Led-belysning m.m. som har lägre livslängd
och förbrukar mindre energi.
Även ur denna synpunkt är det bra att fördela över några år, så att man inte får
samma utbytesintervall och moderna ljuspunkter.
Arbetsutskottet gav den 24 augusti 2010, § 226, samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion.
Samhällsbyggnadschefen redovisar kostnader för att sätta upp gatubelysning och
drift utefter de mest frekventerade gång- och cykelvägarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2010-10-04, § 262.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 110.
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Yrkande
Pål Magnussen (V) yrkar bifall till styrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen att kommunen tänder upp tidigare släckt
gatubelysning i de områden där samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
att behovet är störst.
Kommunfullmäktige bifaller motionen att sätta upp gatubelysning längs med
kommunens gång- och cykelvägar med start 2012.

Expedieras
P Magnussen
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Dnr KS 2010/23.001

Motion om plattare kommunorganisation
Bakgrund
Pål Magnussen (V) anser i en motion, daterad 17 maj 2010, att Melleruds kommun
ska utreda och genomföra en plattare chefsorganisation.
Målet för denna omorganisation ska vara en årlig besparing på en miljon kronor
som ska användas för kvalitetshöjande åtgärder ute i verksamheten.
Personalchefen redovisade den 24 augusti 2010, § 231, en beskrivning över
omorganisation och personalförändringar under innevarande mandatperiod.
Arbetsutskottet gav personalchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av
ärendet utifrån förd diskussion.
Personalchefen redovisar olika alternativ på delat chefsledarskap som praktiseras i
några kommuner.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelser 2010-08-23 och 2010-10-04.
Arbetsutskottets beslut 2010-10-04, § 265.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 111.
Yrkanden
Pål Magnussen (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Daniel Jensen (KD) yrkar bifall till styrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
antar styrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de organisationsförändringar och besparingar som genomförts under innevarande mandatperiod.
Expedieras
P Magnussen
Justerandes sign
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Dnr KS 2010/408.003

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF)__________________________
Bakgrund
Regeringen överlämnade i april 2010 en proposition till riksdagen om ny lag
avseende brandfarliga och explosiva varor. Riksdagen fastställde förslaget och den
nya lagen (SFS 2010:1011) gäller från och med den 1 september 2010.
Den nya lagen innebär en förenkling och modernisering av de befintliga reglerna på
området. En nyhet är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor
fortsättningsvis ska skötas av kommunerna, i stället för som i dag av
polismyndigheten.
”Den nya lagen innehåller huvudsakligen allmänna krav som ger uttryck för
skyddsprinciperna, dvs. att lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom samt förebygga obehörigt
förfarande med brandfarliga och explosiva varor.” (ur propositionen 2009/10:203
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor)
Därutöver innehåller lagen de bemyndiganden som behövs samt vissa
administrativa bestämmelser.
Sammanfattning
Direktionen för NÄRF har beslutat anta reviderad förbundsordning med anledning
av ny lagstiftning avseende brandfarliga och explosiva varor gällande från och med
1 september 2010. Revideringen innebär att NÄRF tar över hela det ansvar som
enligt lagen åvilar kommuner. Texten i förbundsordningen bör dock justeras så att
hänvisningen till författningen (2010:1011) blir riktig.
Beslutsunderlag
Förslaq till reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Samordnarens tjänsteskrivelse 2010-08-31
Arbetsutskottets beslut 2010-09-21, § 249.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 112.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) enligt föreliggande förslag med den justeringen att
författningshänvisningen under § 3, Ändamål, ändras från 1988:868 till 2010:1011.
Expedieras
NÄRF
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida
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Dnr KS 2010/470.191

Anhållan om att få kvarstanna i uppdrag som överförmyndare
Bakgrund
Nuvarande överförmyndare, Bo S. Carlén (opolitisk), kommer från och med den
1 november 2010 att vara mantalsskriven i annan kommun. Han anhåller i en
skrivelse, daterad 1 oktober 2010, om att få kvarstanna i sitt uppdrag som
överförmyndare för återstående del av mandatperioden dvs. till och med december
2010.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast.
Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha
kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden. (Kommunallagen 4 kap. 8 §)
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige medger att Bo S. Carlén (opolitisk) får kvarstår som
överförmyndare under återstoden av mandatperioden dvs. till och med december
2010.

Expedieras
B Carlén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

2010-10-20
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§ 88
Redovisning av obesvarade motioner
Bakgrund
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, ingiven av
Motion angående att Melleruds kommun ska
bygga egen vindkraft
Pål Magnussen och Barbro Prästbacka (V)
Motion om rätt för ungdomar i Mellerud att få
avgiften för "fritidskortet" halverad
Pål Magnussen (V)
Motion om att Melleruds kommun ska köpa in
det mest nedgångna huset bland
"Torstenssonhusen" och låta gymnasie-skolans
elever renovera det för vandrar-hemsboende
och ungdomslägenheter
Pål Magnussen (V)
Motion om nolltaxa inom barnomsorgen
Johnny Stücken (S)
Motion ang. vindkraftsplanering på Dalboslätten
Sture Torstensson (S)
Motion om välkomnande av nyinflyttade
Stig Larsson och Anette Levin (FP)
Motion om översyn av kommunens arvoden,
löne/anställningssystem
Einar Pettersen (KIM)

Datum
2009-10-07

Remitterad till
Kommunchefen

2009-10-18

Kommunchefen

2009-10-18

Kommunchefen

2010-02-26

Kommunchefen

2010-06-07

Kommunchefen

2010-07-26

Kommunchefen

2010-07-29

Kommunchefen

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-09-21, § 253.
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-06, § 107.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen skall
fortsätta.
Expedieras: Kommunchefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida
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§ 89
Anmälan om inkomna ärenden
KS 2010/468.042
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, delårsbokslut januari - augusti 2010.
KS 2010/475.110
Länsstyrelsens protokoll över slutlig sammanräkning av val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-20

sida
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§ 90
Avslutning
Ordföranden avslutar mandatperiodens sista sammanträde och summerar vad som
behandlats.
Sture Torstensson (S) framför fullmäktiges tack till ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

