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§ 86

Information om Stratsys
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Stratsys är ett operativt verktyg som fungerar som stöd för hela kommunens
planering och uppföljningsprocess. Genom att koppla aktiviteter till mål fångas
den löpande verksamheten upp och styrdokumenten levandegörs.
Ekonomichef och ekonom informerar om hur Stratsys används i Melleruds kommun
och hur politikerna kan följa processen.
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Dnr KS 2013/441.003

Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny finanspolicy med föreskrifter för
medelsförvaltning enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Det är kommunens finanspolicy tillsammans med Kommunstyrelsens
delegeringsregler som reglerar vem som får göra vad och hur rapportering ska ske
avseende upplåning m.m.
Finanspolicyn har uppdaterats med viss regelbundenhet, senast i december 2011.
Bilaga 2 som anger riktlinjer för rapportering till kommunstyrelsen är däremot
oförändrad sedan 1999 och behöver därför på ett par punkter ses över.
Rapportering av ett antal händelser ska ske vid delårsbokslut, vilket görs. När
bilagan skrevs fanns inte nuvarande lagstiftning kring kommunala delårsbokslut
och när bilagan skrevs så syftade den på våra tre uppföljningstillfällen.
Någon rapportering vid kommunens första prognos efter april och sista prognos
efter oktober har inte gjorts på flera år. Enligt bilaga 2 ska det även ske en
avrapportering från kommunens bolag, vilket inte sker.
En ny bilaga 2 vad gäller rapportering av aktuell låneportföljs storlek och
sammansättning kompletteras med en månatlig rapport i Kommunstyrelsen
delegeringspärm. Rapporten ska omfatta kommunen och dess helägda bolag.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Finanspolicy bilaga 2, nuvarande och förslag till ny.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 320.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 171.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
KFS
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Dnr KS 2013/453.007

Granskning av delårsrapport 2013-07-31, revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att åtgärda i enlighet med
revisorernas påpekande.
Sammanfattning av ärendet
Revisorernas bedömning av delårsrapporten är att den i allt väsentlig innehåller de
delar som avses i Lag om kommunal redovisning, Kommunallagen samt de
rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning gett ut.
Enligt Kommunallagen 6 kap. 7 § ska nämnderna var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har beslutat.
Finansiella mål och verksamhetsmål finns redovisade i delårsrapporten.
Revisorerna ser däremot ett stort behov av att kopplingen mellan av
kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och nämndernas prestationsmål
tydliggörs. Det finns inte nu någon målavstämning i förvaltningsberättelsen för
inriktningsmålen. Det innebär att revisorerna inte kan bedöma om kommunen har
en god ekonomisk hushållning kopplat till inriktningsmålen/verksamhetsmålen.
Revisorerna ser ett behov av att nämndernas verksamhetsberättelser tydliggörs
beträffande ekonomiska analyser. Socialnämnden, som redovisar den största
prognosavvikelsen (-10,4 Mkr), anger ett antal förändringar kopplade till omvärlden
och till den egna organisationen som har betydelse för det ekonomiska utfallet. Hur
respektive händelse påverkar ekonomin redovisas inte i analysen. Revisorerna
saknar konkreta åtgärder som är prissatta i delårsrapporten.
Beslutsunderlag
• Rapporten Granskning av delårsrapport 2013-07-31.
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 321.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 172.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
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Dnr KS 2013/439.007

Granskning av målstyrning inom kultur- och
utbildningsnämnden - revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har den 28 augusti 2013 överlämnat rapporten Granskning
av målstyrning inom kultur- och utbildningsnämnden.
Revisorerna ser positivt på det arbete med målstyrning som på senare tid
intensifierats inom kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden har på ett tydligt sätt
brutit ned kommunfullmäktiges övergripande mål till egna prestationsmål. Dessa
har i sin tur brutits ned till verksamhetsmål vilka kopplats till mätbara nyckeltal.
Hela målkedjan presenteras på ett lättfattligt sätt i systemet STRATSYS.
Revisorerna finner att nämndens målstyrning harmoniserar med den övergripande
målstyrningen för kommunen. Vidare finner revisorerna att nämnden följer de för
kommunen antagna styrprinciperna.
Kommunens revisorer rekommenderar kommunen att
• Se över hanteringen av semesterlöneskulden för att undvika stora avvikelser
mellan prognoser och verkligt utfall.
• Se över behovet av att upprätta tillämpningsanvisningar för redovisningslagen
vilket saknas i dag.
Kommunstyrelsen gav den 9 oktober 2013, § 173, kommunchefen i uppdrag
att föra en dialog med revisionen angående framförda påpekanden.
Beslutsunderlag
• Rapporten Granskning av målstyrning inom kultur- och utbildningsnämnden.
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 322.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 173.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
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Dnr KS 2013/394.428

Svar på motion om att Melleruds kommun ska vara en
GMO-fri kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motion om att göra Melleruds kommun till en GMO-fri
kommun och anser den i övrigt besvarad.
Reservationer
Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Mellerud har lämnat in en motion om att göra Mellerud till en
GMO-fri kommun. Motiveringen bakom motionen är att spridning av genmodifierade
grödor kan leda till negativa konsekvenser för miljö och människor. Att deklarera
Mellerud till en GMO-fri kommun skulle även stärka Melleruds goodwill och
konkurrenskraft som en kommun som sätter miljö och det ekologiska systemet i
det främsta rummet.
Det är oklart vad motionen menar med ”en GMO-fri kommun” eller hur Melleruds
kommun ska motverka genmanipulerade grödor och livsmedel inom dess
territorium. En snäv tolkning av motionen hade inneburit ett fullständigt förbud
mot genmanipulerade livsmedel inom kommunens gränser vilket ska betraktas som
fullständigt orimligt. Melleruds kommun saknar juridiskt mandat att hindra odlingar
på privat mark eller att utdela sanktioner mot de handlare som vill handla med
GMO.
Utredningen väljer istället att tolka motionen som ett generellt ställningstagande
mot genmanipulerade livsmedel. Utredningen finner i detta fall att Melleruds
kommun redan har gjort detta ställningstagande genom att tydligt diktera ett
förbud mot inköp av genmanipulerade livsmedel i kommunens Livsmedelpolicy.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motion om att göra Mellerud till en GMO-fri
kommun.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion om att göra Mellerud till en GMO-fri kommun.
Melleruds kommun Livsmedelpolicy.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2013-09-10, § 303.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 164.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Svensson (C) och Per-Olof Hilmér (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och avslår motion om att göra Melleruds kommun till en
GMO-fri kommun och anser den i övrigt besvarad.
Justerandes sign
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Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige bifaller motion
om att Melleruds kommun ska vara en GMO-fri kommun.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Nej-röst till Sarah Isgrens m.fl. förslag att bifalla motionen.
Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 2 nej-röster för Sarah Isgrens
m.fl. förslag och en som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionärerna
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Omröstningslista - bilaga § 90
Ordinarie ledamöter
Parti Ersättare
Johnny Stücken
S
Robert Svensson
C
Patrik Tellander
M
Kerstin Nordström
S
Peter Ljungdahl
C
Sture Torstensson
S
Daniel Jensen
KD
Eva Pärsson
M
Pål Magnussen
V
--Margareta Lindh
S
Eivor Östergren
C
Per-Erik Sjöösten
SD --Harald Ericson
M
Henrik Nilsson
Ola Johansson
S
Per-Olof Larsson
Sarah Isgren
MP
Per-Olof Hilmér
C
Lisbeth Berglöv
KD
Christine Andersson
S
Bengt-Arne Enander
M
Einar Pettersen
KIM
Tommy W Johansson
S
Barbro Prästbacka
V
Helena Karlsson-Hultman
C
Mari-Anne Edmark
S
Kent Bohlin
Anette Levin
FP
Roland Björndahl
M
Rune Stenén
C
Peter Bjarting
(-) --Michael Melby
S
Zoran Firis
KD
Georg Eriksson
M
Franklin Kanyinda
S
Helena Sundström
C
--Tony Johansson
MP
Karl-Axel Nordström
S
Kent Palm
V
Susanne Björk-Jensen
M
--Gunnar Karlsson
C
Johanna Nordström
S
--Florence Jonasson
S
Stig Larsson
FP
Summa

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X

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

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
32
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Dnr KS 2013/344.287

Svar på motion om att låta Karolinerskolan renoveras till
ett passivhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att låta Karolinerskolan renoveras
till ett passivhus. Vid kommunala byggnations- och/eller renoveringsprojekt läggs
alltid stor vikt vid energieffektiviserande åtgårder.
Reservationer
Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
pågående planering av upprustningen/renovering av Karolinerskolan med målet att
göra skolan till ett passivhus samt att arbeta fram en långsiktig strategi för hur
andra förestående kommunala byggnations- och/eller renoveringsprojekt ska kunna
genomföras utifrån passivhus/aktivhusmodellen.
Utredningen delar motionens tankar kring energieffektivitet och tillförseln av
kompetens på lokal nivå. Melleruds kommun har som övergripande mål att öka
energieffektiviteten på sina fastigheter och bör fortsätta i denna riktning för att
möta framtida hinder.
Det är dock oklart om passivhus är den mest attraktiva lösningen för att tillgodose
Melleruds effektivitetsmål. Det finns ett flertal andra alternativ som bör utredas och
jämföras utifrån kommunens förutsättningar innan man initierar en större
investering.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motion om att låta Karolinerskolan renoveras till
ett passivhus i väntan på en långsiktig strategi för hur andra förestående
kommunala byggnations- och/eller renoveringsprojekt ska kunna genomföras
utifrån ett energieffektiviserande modell.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 317.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 165.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Svensson (C), Eivor Östergren (C), Kent Palm (V) och Tommy W
Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och
avslår motion om att låta Karolinerskolan renoveras till ett passivhus. Vid
kommunala byggnations- och/eller renoveringsprojekt läggs alltid stor vikt vid
energieffektiviserande åtgårder.
Justerandes sign
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Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP): Kommunfullmäktige bifaller motion
om att låta Karolinerskolan renoveras till ett passivhus.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-23

§ 92

Sammanträdesdatum

sida

13

Dnr KS 2013/330.110

Valdistriktsindelning inför valet till Europaparlamentet
och de allmänna valen 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Föreslå länsstyrelsen att besluta om valdistriktsindelning i Melleruds kommun
i enlighet med föreliggande förslag.
2. Överlämna beslutet till länsstyrelsen för prövning och fastställelse.
Sammanfattning av ärendet
Vid möte med kommunfullmäktige presidium och samtliga gruppledare den 22
februari 2012 föreslogs att en översyn ska ske av antal valdistrikt inför nästa val.
Detta gäller då först om främst valdistrikt Holm/Järn och Ör.
Länsstyrelsen avslog detta förslag eftersom valdistrikt Mellerud/Holm/Järn hade
överskridit den övre gränsen på 2 000 röstberättigade. Utredaren fick i uppdrag att
se över indelningen av valdistrikt och återkomma med ett förslag på en ny
indelning.
Utredningen föreslår att valdistrikt Holm/Järn delas vid E 45 och genererar nya
valdistrikt med Mellerud respektive Fagerlid.
Förslaget har diskuterats med Länsstyrelsen och de har gett sitt medgivande till
den nya indelningen av valdistrikt.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens informationsbrev ang. valdistrikts- och valkretsindelning inför
valet till Europaparlamentet och de allmänna valen 2014.
• Utredarens tjänsteskrivelse med bilagor.
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 318.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 163.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Valnämndens ordförande

Justerandes sign
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Dnr KS 2013/326.344

Anslutningsavgifter för nya bostadsområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslutningsavgiften till kommunalt VA höjs med
30 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att det finns ett stort intresse från fastighetsägare utanför våra
tätorter i Melleruds Kommun att koppla på sig på det kommunala avloppssystemet
behöver kommunen göra ett ställningstagande till hur frågan ska hanteras i
framtiden.
Antingen bildas verksamhetsområden där anläggningarna ägs och drivs av
kommunen eller bildar fastighetsägarna ekonomiska föreningar som driver och
underhåller anläggningarna själva.
Arbetsutskottet gav den 18 juni 2013, § 234, samhällsbyggnadschefen och VAchefen i uppdrag att göra jämförelser med angränsande kommuner och utifrån
dessa ta fram förslag på reviderade anslutningsavgifter.
Beslutsunderlag
• VA-chefens tjänsteskrivelse med bilaga.
• Arbetsutskottets beslut 2013-10-08, § 334.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 177.
Beslutet skickas till
T.f. Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2013/440.006

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2014 för kommunfullmäktige
enligt föreliggande förslag.
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.
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskottet och miljö- och hälsorådet för år 2014 föreligger.
Kommunstyrelsen fastställde den 9 oktober 2013, § 166, sammanträdesplan 2014
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet
enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunkansliets förslag till sammanträdesplan 2014.
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 325.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 166.
Beslutet skickas till
Chefssekreteraren
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Dnr KS 2013/351.299

Svar på Interpellation om kommunstyrelsens agerande
angående interiörförändringarna i biograflokal i
Föreningshuset i Åsensbruk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ola Johansson (S) har den 17 juni 2013 ställt följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande i en interpellation:
Med anledning av skrivelse till kommunstyrelsen kring interiörförändringarna i
biograflokalen i Föreningshuset i Åsensbruk vill undertecknad veta när och hur
kommunstyrelsen kommer att agera i frågan.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013, § 83, att lämna över
interpellationen till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Svar från kommunstyrelsens ordförande:
Representanter för Skålleruds socialdemokratiska förening, LO-facken i Melleruds
kommun, Socialdemokraterna i Melleruds kommun och f.d. Pappers avdelning 67
har i en skrivelse daterad april 2013 framfört klagomål mot att Föreningshusalliansen flyttat utsmyckningar – Pappers avd 67 gamla fana och e n oljemålning
med Olof Palmes porträtt – från biograflokalen i Föreningshuset i Åsensbruk.
De kräver att kommunstyrelsen i Melleruds kommun i egenskap av fastighetsägare
och ytterst ansvarig för Föreningshuset återställer biograflokalen i dess tidigare
skick.
Föreningshusalliansen har enligt uppgift beslutat att flytta den gamla fanan
från biograflokalen på grund av att den är i ett mycket skört skick och inte tål de
temperaturförändringar den utsätts för om den hänger kvar i biograflokalen. Den
bör i stället placeras i en monter där den kan bevaras för eftervärlden på ett bättre
sätt.
När det gäller porträttet av Olof Palme så har det flyttats från biograflokalen till en
förhoppningsvis mer framträdande plats i Föreningshusets cafélokal där fler än
biobesökarna kan ta del av den.
Föreningshusalliansen har, som nämns i skrivelsen, fått påpekanden från besökare
som känt sig störda av de ”politiska minnesmärkena”.
Kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens offentliga lokaler ska se till att
dessa är så neutralt utsmyckade som möjligt. För att bevara de föremål som är
historiskt intressanta för byggnaden kan t.ex. ett minnesrum iordningsställas där
dessa tillsammans med annan information om bruket historia presenteras.
Vad vi förstår pågår sådana diskussioner i Föreningshusalliansens styrelse.
Ärendet tas upp vid arbetsutskottet sammanträdet den 22 oktober 2013.
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Beslutsunderlag
• Interpellation
• Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-25, § 83.
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
Beslutet skickas till
Ola Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

17

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-23

§ 96

Sammanträdesdatum

sida

18

Dnr KS 2013/488.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som suppleant i
AB Melleruds Bostäders
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Florence Jonasson (S) befrias från sitt uppdrag
som suppleant i AB Melleruds Bostäder.
Sammanfattning av ärendet
Florence Jonasson (S) har den 5 oktober 2013 avsagt sig förtroendeuppdraget som
suppleant i AB Melleruds Bostäder.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Florence Jonasson
Beslutet skickas till
Florence Jonasson
Melleruds Bostäder
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2013/488.119

Kompletteringsval av ny suppleant i AB Melleruds Bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att till ny suppleant i AB Melleruds Bostäder
2013-2015 utse
Suppleant
Thomas Hagman

(S)

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Florence Jonasson (S) den 5 oktoberi 2013 har avsagt sig
uppdraget som suppleant i AB Melleruds Bostäder ska kommunfullmäktige utse en
ny suppleant.
Beslutet skickas till
Thomas Hagman
Melleruds Bostäder
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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Anmälan om partibyte från V till S och anhållan om att
få kvarstå som ersättare i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen under återstoden av mandatperioden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Almqvist (V) har den 10 oktober 2013 anmält att han byter parti från
Vänsterpartiet till Socialdemokraterna. Han ämnar kvarstå som ersättare i
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige i enlighet med rekommendationer
från Sveriges Kommuner och Landsting.
Beslutsunderlag
Fredrik Almqvists skrivelse om byte av parti.
Beslutet skickas till
Fredrik Almqvist
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§ 99

Redovisning av besvarade 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.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Medborgarförslag/ingiven av
Medborgarförslag om sjukvårdslarm i
Melleruds kommun - s.k. I Väntan På
Ambulans (IVPA)
Lars-Erik Svensson, Mellerud

Inkom
2013-02-04

Beslut
Kommunstyrelsen
beslutade den 8 maj 2013,
§ 85, att anse medborgarförslaget besvarat utifrån
genomför utredning.

Medborgarförslag om att en oberoende
konsult ska upprätta en detaljerad karta
ang buller från vindkraftverk
Ulla Blom, Åsensbruk

2013-02-18

Kommunstyrelsen
beslutade den 14 augusti
2013, § 126, att avslå
medborgarförslaget

Medborgarförslag om att fixa till
kommunens badstränder
Kasper Landin, Mellerud

2013-05-24

Kommunstyrelsen
beslutade den 11 september 2013, § 148, att bifalla
medborgarförslag genom
att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inför
sommaren 2014 se över
hur kommunens fyra
badstränder standard kan
förbättras.

Medborgarförslag om fler hundlatriner
placerade där "promenadstråken" är
Magnus och Paula Törnqvist, Mellerud

2013-07-03

Kommunstyrelsen
beslutade den 11
september 2013, § 149,
att medborgarförslaget
besvarats utifrån
genomförd utredning.
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Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 328.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 167.
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§ 100

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes. Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag
som kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag, ingiven av

Datum

Remitterad till

Medborgarförslag om att sätta upp
konkreta, mätbara, kortsiktiga och
långsiktiga mål för ett jämlikt Mellerud.
Anders Ljungqvist, Dals Rostock

2012-11-23

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att det byggs en
hundrastgård i centrala Mellerud.
Carina Bengtsson, Mellerud

2013-05-02

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om hundrastgård i
Mellerud.
Maria Ihrén, Håverud

2013-05-03

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag omlördagsöppet under
kvällstid på ungdomshuset Stinsen.
Julia Nordling, Mellerud för Ungdomsrådet

2013-05-20

Kultur- och
utbildningsnämnden

Medborgarförslag om att göra Mellerud
till en aktiv Fairtrade-city.
Nina Christensen, Mellerud m.fl.

2013-06-26

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om upprustning av
Rådavallens 400-meters banor och
omgivning.
Jhonny Lystad, Mellerud

2013-06-26

Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag, ingiven av

Datum

Medborgarförslag om att starta en busslinje
Mellerud-Rostock-Dalskog-Ör-Sunnanå-Vita
Sannar-Mellerud och MellerudKöpmannebro-Snäcke-Mellerud
Anders Pahlén, Dals Rostock

2013-08-19

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2013-09-25, § 329.
• Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09, § 168.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Remitterad till
Kommunstyrelsen

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-23

Sammanträdesdatum

sida

25

§ 101

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar
dem till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Motion om minnestavla över järnvägsarbetare som
hjälpte norrmän under andra världskriget
Dnr KS 2013/484.105
Motion angående ljudmiljön i Melleruds skolor.
Dnr KS 2013/500.425
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Barbro Prästbacka (V)

Barbro Prästbacka (V)
Michael Melby (S)
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§ 102

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om skyltning och
upprustning av motionsspår
KS 2013/472.823
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Inlämnad av
Jhonny Lystad,
Markus Porath och
Johan Constantin,
Mellerud
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§ 103

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

KS 2013/463.007

Revisionsrapporten Granskning av personalförsörjning.
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