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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 Ja   

Morgan Mathiasson SD Ja   

Andreas Jonsson S Nej Kerstin Lindberg Ja 

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Sarah Isgren MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C 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 Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Christer Elander S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Susanne Björk Jensen M Nej Georg Eriksson Ja 

Patrick Allier MP Ja   

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 

§ 17 Information om Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 4 

§ 18 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för 2014 5 

§ 19 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2014 6 

§ 20 Förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 7 

§ 21 Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 8 

§ 22 Samverkansavtal rörande anslutning till Samverkande överförmyndare 9 

§ 23 Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv kommun för  
HBTq-personer att leva och verka i 

10 

§ 24 Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun till 
försökskommun för rösträttsålder 16 år 

14 

§ 25 Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets 
framtid 

16 
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ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 

21 
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från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 
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§ 30 Nytillkomna motioner 24 

§ 31 Nytillkomna medborgarförslag 25 

§ 32 Anmälan om inkomna ärenden 26 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17   
 
Information om Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordförande och VD för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) informerar om 
verksamheten och framtidsplaner m.m. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18 Dnr KS 2015/86.042        
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för 2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att  

1. för 2015 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 

• 400 tkr till Socialnämnden för redovisat överskott 
• 200 tkr till Byggnadsnämnden för datasystem 
• 300 tkr till Överförmyndaren att täcka obalanserad budget 
• 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i asfalt 
• 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i handikappanpassning 
• 1 mkr i utökat investeringsanslag till handikappanpassning 
• 3 mkr i utökat investeringsanslag till asfaltering 

2. för 2014 avsätta 9,3 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår 
därefter till 21,4 mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Melleruds kommun 2014 uppvisar ett positivt resultat med  
19,3 mnkr för kommunen och ett positivt resultat med 17,4 mnkr för koncernen. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2014.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-03-10, § 77. 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 45. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
Revisionen 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Dnr KS 2015/86.042        
   
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja  

• Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2014. 

• Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2014.  

• Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
    för år 2014. 

• Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2014. 

• Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2014. 

• Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2014. 
 
Protokollsanteckning 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar inte nämndsledamöter och 
ersättare i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2014.  

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 
ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2014 med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden redovisar revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på revisorernas förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
Revisionen 
Ekonomichefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Dnr KS 2015/132.191        
 
Samverkansavtal rörande anslutning till Samverkande 
överförmyndare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tecknar samverkansavtal 
rörande anslutning till Samverkande överförmyndare enligt föreliggande förslag 
från om med 1 april 2015 till och med 31 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som 
utses av kommunfullmäktige. 

Melleruds kommun har ingen överförmyndarnämnd utan har valt att utse en 
överförmyndare och en ersättare för denne. Uppdraget som överförmyndare  
uppgår till 50% av en heltid d.v.s. 20 timmar per vecka. 

Överförmyndarens uppgift är att ha tillsyn över förmyndares, förvaltares och  
gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer  
som inte själva har möjlighet att tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. 

Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och 
Uddevalla samverkar om överförmyndarverksamheten genom ett gemensamt 
handläggningskontor där Uddevalla är värdkommun. 

Varje kommun som ingår i samverkansavtalet har fortfarande en överförmyndare, 
men denne handlägger inte ärenden.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till samverkansavtal. 
• Beräknad handläggningskostnad för ensamkommande barn. 
• Budget för interrimsorganisation.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-03-10, § 81.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 61. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden redovisar kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till  

Samverkande överförmyndare, Uddevalla kommun 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Överförmyndaren och ersättare för överförmyndaren 
Kommunchefen 
Administrativa enheten - löner 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Dnr KS 2015/8.003 
 
Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, revidering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner föreliggande förslag 
till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Presidiet för Fyrbodals kommunalförbund har den 5 februari 2015 översänt förslag 
till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund som ska antas av samtliga 
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till reviderad förbundsordning.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-02-24, § 59.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden redovisar kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund        
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Dnr KS 2015/94.003        
 
Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny bolagsordning för 
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning till ändringar i kommunallagen har ett förslag till ny bolagsordning 
för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Förslaget har skickats över till ägarna för att 
de ska ta beslut i styrelsen respektive kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till ny bolagsordning. 
• NABB:s beslut 2015-02-19, § 8.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-03-10, § 80.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 62. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden redovisar kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

 
Beslutet skickas till 

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda  
Vänersborgs kommun  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Dnr KS 2014/397.103       
 
Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv 
kommun för HBTQ-personer att leva och verka i 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att   

1. avslå motionen i den del som avser att Kommunstyrelsen ges  
i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny Mångfaldspolicy 
anpassad till ny lagstiftning. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag 
till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas,  
bisexuellas och transpersoners situation till Socialstyrelsen 

Kommunfullmäktige finner därmed motionen som besvarad.  
 
Reservationer  

Sarah Isgren (MP) och Patrick Allier (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån  
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 3 september 2014 lämnat  
in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet  
av ett HBTQ-råd. 

• Kommunala nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att arbeta fram mål  
och förslag till insatser för att göra Mellerud till en progressiv kommun för  
HBTQ-personer att leva och verka i. 

Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) menar att förutsättningarna att leva 
som HBT-person är väldigt varierande beroende av hur de faktiska situationen ser 
ut där de bor. Många människor lever alltjämt sitt liv som HBT-personer i det 
fördolda av rädsla för diskriminering och hot. Och bland de HBT-personer som lever 
öppet, så är antalet fall av diskriminering, trakasserier och utsatthet för våldsbrott 
överrepresenterade i statistiken. Även de som inte utsätts för våldsbrott riskerar 
bemötas med oförstånd eller ett oprofessionellt bemötande i sina kontakter med 
kommunala verksamheter. Det gäller inte minst i skolan och inom äldreomsorgen. 

RFSL har gjort en nationell jämförelse mellan kommunerna. Man kollade på 
kommunens verksamhet, skolan, utbildningsinsatser, HBTQ-samhällets 
infrastruktur, utsatthet för hatbrott och attityder till HBTQ-personer.   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Melleruds kommun hamnade på den nedre halvan av listan, officiellt plats 107 av 
138. Det intressanta var att Mellerud hade samma goda resultat inom ramen för 
”utsatthet för hatbrott” och ”attityder till HBTQ-personer” som de kommuner som 
toppade hela listan. Inom ramen för skola, kommunal verksamhet, utbildnings-
insatser och HBTQ-samhällets insatser.   

Syftet med motionen är att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-
personer genom att stärka deras position i samhället. 

Hur en sådan utredning skulle genomföras eller vilka resultat den skulle leverera  
är bara spekulativt. Utredningen betraktar denna frågeställning som ett politiskt 
ställningstagande som berör en ideologisk ståndpunkt långt utanför utredningens 
kompetens. Utredningen finner dock att motionen först bör begrundas av 
förtroendevalda politiker i Melleruds kommun innan frågan kan ställas vidare  
till andra kommuner. 

Motionens andra del är däremot mer konkret och berör på ett tydligt sätt den 
kommunala förvaltningen. Svårigheten med denna motion är att Melleruds kommun 
saknar ett styrdokument som understryker ambitionen av att värna HBTQ-personer 
utöver det som lagen förutsätter. 

Utredningens finner att arbetet med strategier och handlingsplaner för att göra 
Melleruds kommun till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka 
i inte kan börjas förrän kommunfullmäktige reviderar nuvarande Mångfaldspolicy. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Utredarens förslag till svar på motionen med bilagor 1-3. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-02-10, § 33.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Sarah Isgren (MP): Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
inrättandet av ett HBTQ-råd. Bifall till kommunstyrelsens förslag på punkt 2 och 3. 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag på punkt 2 och 3 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag på punkt 1 och Sarah Isgrens 
ändringsförslag på punkt 1 mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Sarah Isgrens ändringsförslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster för kommunstyrelsens förslag på punkt 1och tre nej-röster  
för Sarah Isgrens ändringsförslag på punkt 1 beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningslista för § 23. 
 
Beslutet skickas till 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista - § 23 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Tommy W Johansson S  X   

Peter Ljungdahl C  X   
Christine Andersson S  X   

Eva Pärsson M  X   

Karin Hilmér C  X   

Morgan Mathiasson SD  X   

Andreas Jonsson S Kerstin Lindberg X   

Rune Stenén C  X   

Marianne Sand Wallin S  X   
Daniel Jensen KD  X   

Harald Ericson M  X   

Sarah Isgren MP   X  

Michael Melby S  X   

Ulf Rexefjord SD  X   

Jeanette Krafft C  X   

Jörgen Eriksson KIM  X   
Pål Magnussen V   X  

Johanna Nordström S  X   

Gunnar Karlsson C  X   

Anette Levin FP  X   

Roland Björndahl M  X   

Ola Johansson S  X   

Karin Nodin C Lars-Gunnar Larsson X   

Christer Elander S  X   
Gert Lund SD  X   

Lisbeth Berglöv KD  X   

Thomas Hagman S  X   

Susanne Björk Jensen M Georg Eriksson X   

Patrick Allier MP   X  

Mari-Anne Edmark S  X   

Morgan E Andersson C  X   
Summa 28 3  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Dnr KS 2014,369.110   
      
Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun 
till försökskommun för rösträttsålder 16 år 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att  

1. föreslå hos regeringen att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 
2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. 

2. föreslå hos regering att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till  
16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. 

3. uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan 
försöksverksamhet kommer att kräva. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 14 augusti 2014 lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

• föreslå hos regeringen om att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 
2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. 

• föreslå hos regering om att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder  
till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. 

• uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan 
försöksverksamhet kommer att kräva. 

Motionärerna menar att det under flera år har det varit svårt att engagera unga 
människor i kommunpolitiken. Samtidigt vet man att ungdomar är politiska och 
engagerar sig i kommunpolitiska frågor. Syftet med motionen är att vitalisera både 
demokrati och kommunpolitik 

Melleruds kommun ställer sig alltid positivt till förslag som uppmuntrar demokrati 
och i förlängningen inkluderar fler medborgare. Det är dock väldigt ovisst hur detta 
förslag kommer att påverka demokratin och kommunalpolitiken i sin helhet. 
Oavsett hur man rättfärdigar den svenska myndighetsåldern så är den idag allmänt 
accepterad, samt att majoriteten av den svenska befolkningen är emot en sänkning 
av rösträttsåldern. Detta är något som Melleruds kommun inte kan bortse ifrån.  

Utredningen finner att motion om att föreslå hos regeringen om att Melleruds 
kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 
16 års ålder bör avslås. 

Utredningen finner att motion om att föreslå hos regering om att detta även ska 
omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra 
kommunala förtroendeuppdrag bör avslås. 

Utredningen finner att motion om att uppmana regeringen att arbeta fram förslag 
till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva bör avslås. 
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Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Utredarens förslag till svar på motionen. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-02-24, § 53.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Sarah Isgren (MP): Bifall till motionen. 

Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Sarah Isgrens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
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§ 25 Dnr KS 2014/370.111       
 
Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om 
bibliotekets framtid 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om 
bibliotekets framtid med anledning av den medborgardialog om torgets framtid - 
Tyck om torget - som nu genomförs. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 22 augusti 2014 lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en folkomröstning om bibliotekets 
framtida placering. 

• Denna folkomröstning ska bestå av två konkreta alternativ att ta ställning till.  

Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om 
bibliotekets framtid till fördel för en medborgardialog i samband med torgets 
framtid. Melleruds kommun kommer genom projektet Tyck om torget att 
möjliggöra för medborgare att yttra sina åsikter och funderingar kring torgets, och 
där med bibliotekets, framtid i Mellerud.     
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar på motionen.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-02-24, § 54.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 50. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Sarah Isgren (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2015-03-25 17
  
 
 
 
 
 

§ 26 Dnr KS 2014/423.119 
 
Val av ledamöter i arvodesberedningen 2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamöter i arvodesberedningen 2015-2018 utse 
 

Thomas Hagman (S) 
Johnny Stücken (S) 
Eivor Östergren (C) 
Rune Stenén (C) 
Patrik Tellander (M) 
Pål Magnussen (V) 
Lisbeth Berglöv (KD) 

 
2. utse Thomas Hagman (S) till sammankallande. 
 
Reservationer  

Eva Pärsson (M), Morgan Mathiasson (SD), Daniel Jensen (KD), Harald Ericson (M),   
Ulf Rexefjord (SD), Jörgen Eriksson (KIM), Pål Magnussen (V), Anette Levin (FP), 
Roland Björndahl (M), Gert Lund (SD), Lisbeth Berglöv (KD) och Georg Eriksson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 46, att ge den tillträdande 
valberedningen i uppdrag att tillsätta en arvodesgrupp för den kommande 
mandatperioden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2015, § 33, att ge partierna i uppdrag 
att utse ledamöter i arvodesberedningen och där ”Majoriteten” ska utse fyra 
ledamöter och ”Oppositionsalliansen” ska utse tre ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-03-05, § 20.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, § 64. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M), Daniel Jensen (KD), Morgan Mathiasson (SD) och  
Jörgen Eriksson (KIM): Arvodesberedningen ska vara en parlamentarisk 
sammansatt grupp där samtliga nio partier är representerade 

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

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Eva Pärssons m.fl. förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Eva Pärssons m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 17 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster för Eva Pärssons 
förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Se 
omröstningslista för § 26. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman 
Personalchefen 
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Omröstningslista § 26 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Tommy W Johansson S  X   

Peter Ljungdahl C  X   
Christine Andersson S  X   

Eva Pärsson M   X  

Karin Hilmér C  X   

Morgan Mathiasson SD   X  

Andreas Jonsson S Kerstin Lindberg X   

Rune Stenén C  X   

Marianne Sand Wallin S  X   
Daniel Jensen KD   X  

Harald Ericson M   X  

Sarah Isgren MP   X  

Michael Melby S  X   

Ulf Rexefjord SD   X  

Jeanette Krafft C  X   

Jörgen Eriksson KIM   X  
Pål Magnussen V   X  

Johanna Nordström S  X   

Gunnar Karlsson C  X   

Anette Levin FP   X  

Roland Björndahl M   X  

Ola Johansson S  X   

Karin Nodin C Lars-Gunnar Larsson X   

Christer Elander S  X   
Gert Lund SD   X  

Lisbeth Berglöv KD   X  

Thomas Hagman S  X   

Susanne Björk Jensen M Georg Eriksson  X  

Patrick Allier MP   X  

Mari-Anne Edmark S  X   

Morgan E Andersson C  X   
Summa 17 14  
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§ 27 Dnr KS 2015/131.119 
 
Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas 
Brålandas styrelse från bolagsstämman 2015 till och med 
bolagsstämman 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget 
Biogas Brålandas styrelse från bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 
2019 utse 
 
Ledamot  Suppleant  

Tommy W Johansson (S) Eva Pärsson (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för 
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda för perioden från bolagsstämman 2015 till och 
med bolagsstämman 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-03-05, § 22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden redovisar valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda  
Tommy W Johansson 
Eva Pärsson 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman 
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§ 28  Dnr KS 2014/423.119 
 
Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds 
Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 nominera följande: 

 
Ledamöter  Suppleanter  
Robert Svensson (C) Martin Eriksson (C) 
Thomas Hagman (S) Per Olov Larsson (S) 
Johnny Stücken (S) Lars Nilsson (S) 
Georg Eriksson (M) Johan Lorentzon (M) 
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) Sven Eriksson (M) 

2. nominera Robert Svensson (C) till bolagets ordförande för mandatperioden 
2015-2019. 

3. nominera Thomas Hagman (S) till bolagets vice ordförande för mandatperioden 
2015-2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

AB Melleruds Bostäders styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och med lika 
många suppleanter.  

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från 
ordinarie årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma eller intill dess extra 
årsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret.   

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-03-05, § 23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden redovisar valberedningens förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Avslag på att nominera Robert Svensson (C) till ledamot. 
Förslag på att nominera Morgan Mathiasson (SD) till ledamot.  
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på valberedningens förslag på ledamöter förutom Robert 
Svensson (C) och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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Beslutsgång 2 

Ordförande ställer valberedningens förslag på Robert Svensson (C) och  
Ulf Rexefjords förslag på Morgan Mathiasson (SD) mot varandra och finner  
att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser personval.  

Ledamöterna Michael Melby och Sarah Isgren utses till rösträknare. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valuran. En av rösträknarna 
prickar av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar utom en är giltiga. 

Valsedlarna delas upp och räknas. 

Med 25 röster för Robert Svensson, tre röster för Morgan Mathiasson och  
två blanka röster samt en ogiltig röst beslutar kommunfullmäktige att nominera  
Robert Svensson (C) till ledamot. 
 
Beslutsgång 3 

Ordförande frågar på valberedningens förslag på suppleanter och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsgång 4 

Ordförande frågar på valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Melleruds Bostäder 
Samtliga valda 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman 
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§ 29  Dnr KS 2014/423.119 
 
Nominering av revisorer och revisorssuppleanter i AB 
Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2015  
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer och revisorssupplenater i AB Melleruds 
Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 
nominera följande: 
 
Revisorer  Revisorssuppleanter 

Evert Magnusson (S) Åke Carlsson (C) 
Thomas Johansson (M) Joacim Magnusson (KD) 
Stefan Hellman (MP) Roland Augustsson (KIM) 
 
Sammanfattning av ärendet 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens  
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Ordföranden redovisar valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på valberedningens på revisorer och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på valberedningens på revisorssuppleanter och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Melleruds Bostäder 
Samtliga valda 
Administrativa enheten - löner 
Ansvarig Troman 
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§ 30   
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

Motion om plats-/resursbristen i äldrevården. 
Dnr KS 2015/122 

Ulf Rexefjord (SD) 

Motion om att Melleruds kommun initierar arbetet  
med att bygga ut gång- och cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet. 
Dnr KS 2015/164 

Anette Levin (FP) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 31   
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om vägbelysning 
Melleruds Golfbanan - Sunnanå Hamn. 
Dnr KS 2015/99 

Lars Linder, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att göra i ordning 
stationsområdet i Dals Rostock.  
Dnr KS 2015/111 

Ronny 
Westerlund, 
Dals Rostock 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
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§ 32 
   
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
 Dnr KS 2015/162.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2014.  
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