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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Nej Christina Andersson Ja 

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej ---  

Kent Bohlin S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Nej ---  

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Annika Briving S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja §§ 62-82, 84-86  

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Nej Lars Olof Andersson Ja 

Thomas Hagman S Ja   

Georg Eriksson M Nej ---  

Inger Jochnick MP Ja   

Florence Jonasson S Ja   
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§ 62 Dnr KS 2017/303.212 
 
Information om arbetet med översiktsplanen  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när  
det gäller framtida mark och vattenanvändning i form av exempelvis strategier  
för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. 

Melleruds kommuns gällande översiktsplan antogs 2010 av kommunfullmäktige. 

Beslut om att ta fram en ny översiktsplan togs i juni 2017. 

Gabriella Hemme, projektledare, redogör för arbetsläget med den nya 
översiktsplanen. Medborgardialogen är genomförd i ett digitalt verktyg och 
resultatet har sammanställt i ett dokument som ligger på kommunens hemsida. 

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt format. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Dnr KS 2018/343.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober 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 2019 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 

Ekonomichefen redogör för förslag till skattesats. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 222.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 114. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad 
skattesats för år 2019 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 

 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Dnr KS 2018/76.041   
 
Budget 2019, plan 2020-2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 

Reservation 

Ulf Rexefjord (SD) och Ann-Christine Österberg (SD) reserverar sig i den del som 
avser att avgöra ärendet idag till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 1 
Tony Johansson (MP): 

Bakgrund 

Miljöpartiet väljer att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget, men vill betona 
att vi under processen framfört flera medskick som inte arbetats in. Dessa 
medskick avser vi att återkomma till om maktförhållandena mellan partierna 
justeras och MP skulle få ökat inflytande, i samband med 2018 års kommunval. 

Ekologisk hållbarhet 

Miljöpartiet vill att Melleruds kommun ska arbeta med effektivt resursutnyttjande, 
och kretsloppstänkande ska prägla kommunens verksamheter. Kommunen ska göra 
det enkelt för alla invånare, brukare, besökare, medarbetare och företagare i 
kommunen att agera på ett sätt som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet. Det 
ska finnas en förståelse hos samtliga aktörer om hur den enskilda handlingen kan 
bidra till att förbättra miljön nu och i framtiden. För att möjliggöra detta måste det i 
Melleruds kommun finnas erforderlig service, kunskap, resurser, infrastruktur och 
rutiner. 

En ekologisk hållbarhet lägger grunden för kommunens utveckling och naturens och 
kommuninvånarnas välbefinnande. Melleruds kommun bör ta ett långsiktigt ansvar 
genom att kommunens planering utgår från kretsloppstänkande, förnyelsebara och 
klimateffektiva energikällor, ett giftfritt samhälle samt att den biologiska 
mångfalden och natur- och kulturmiljön ska utvecklas och nyttjas hållbart. 

Melleruds kommun bör bidra till att de nationella miljömålen uppnås samt aktivt 
arbeta med Agenda 2030. På så sätt utvecklar vi vår kommun inför framtiden och 
bidrar till en hållbar utveckling även för kommande generationers invånare. Vi 
anser att Melleruds kommun genom sitt agerande ska vara en förebild och tillhöra 
Sveriges mest miljövänliga kommuner. Kommunens miljöarbete ska kommuniceras 
inom verksamheter och till invånarna. Det ska finnas en medvetenhet om att en 
ekologisk hållbarhet förutsätter en hållbar samhällsbyggnadspolitik. 

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Melleruds kommun fastställer som mål att 
bli bästa miljökommun i Västra Götaland. Detta mål kan med fördel arbetas in som 
ett genomgripande budgetmål redan nu. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Miljöpartiet möter ibland invånare som har svårt att ta sig till Hunnebyn för att 
återvinna, då detta i princip kräver bil. Därför stödjer vi det framtagna förslaget om 
att överväga och utreda en eventuell flytt av Hunnebyns återvinningscentral till 
centralorten eller åtminstone till en plats som ligger närmre tidtabellsanknuten 
kollektivtrafik. 

Ekonomisk hållbarhet 

Grunden för en kommunal välfärd med hög kvalitet är att den byggs utifrån en 
ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. En förutsättning för detta är att Melleruds 
kommun har en god ekonomisk hushållning där intäkterna från skatter och 
statsbidrag överstiger kostnaderna. De finansiella målen är detaljerade och tydliga 
vilket Miljöpartiet uppfattar som positivt. Möjligtvis skulle ett kompletterande 
finansiellt mål kunna vara att "kommunen ska leverera tjänster av såväl hög 
kvalitet som effektivitet". Anledningen till att vi lyfter detta förslag är den debatt 
som förekommit i fullmäktige under det gångna året kring taxor och avgifter, där vi 
i en jämförelse ibland inte uppfattas som lika kostnadseffektiva inom traditionella 
samhällsbyggnadsfrågor som vad gäller frågor av mjukare karaktär. Miljöpartiet 
biträder föreslagna undantag från mål A och C utifrån argumenten om en hög 
investeringsnivå. 

Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling för Mellerud avgörs av flera 
faktorer. En viktig sådan är sysselsättning och förmågan att få kommunens nya 
invånare att stanna kvar. 

Vi anser att prognoserna från kommunernas och regionernas eget 
samverkansförbund, SKL, är de prognoser som bör vara styrande för det fortsatta 
budgetarbetet. Den ekonomiska oro och de risker som skönjs, bland annat på 
grund av att enskilda världsledare bidrar till kortsiktighet och instabilitet, bör tas på 
yttersta allvar och trots att det är ett valår rekommenderar Miljöpartiet att 
partierna tar sig tid för en uppdatering av det ekonomiska läget från kommunens 
tjänstepersoner, så snart som effekterna av SKL:s augustiprognos räknats ut. Detta 
för att i god tid kunna diskutera och hantera eventuella tvära kast kring de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunen. Vi bejakar också inriktningen om 
fortsatt beredningsarbete under maj månad. 

Social hållbarhet 

Melleruds kommun får i en nationell jämförelse redovisad av Sveriges Television 
mycket låga betyg sett till arbetet med att jämna ut klyftor mellan inrikesfödda och 
utrikesfödda invånare. År 2017 var i Melleruds kommun 43,7% av de utrikesfödda 
arbetslösa, jämfört med 3,9% bland de inrikesfödda. Även om problematiken 
återfinns i flera jämförbara kommuner runtom i landet finns det all anledning för 
Melleruds kommun att ytterligare växla upp arbetet. Kommunerna ansvarar för 
centrala insatser såsom SFI, vuxenutbildning och samhällsorientering och har 
genom flyktingmedel och välfärdsmiljard erhållit resurser från staten. 

Den svenska arbetsmarknaden karakteriseras av generellt höga krav vad gäller 
utbildning och kompetens. De flesta arbeten kräver minst gymnasieutbildning 
(formellt eller i praktiken) och det finns betydligt färre lågkvalificerade yrken i 
jämförelse med andra OECD/EU-länder. Rekryteringen på den svenska 
arbetsmarknaden sker vanligen genom informella kontakter som kan vara svåra för 
nyanlända att få tillgång till. Detta gäller i synnerhet för utrikes födda kvinnor som i 
högre utsträckning än männen stannar i hemmet med barnen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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En viktig förutsättning för att insatser ska fungera effektivt är att kommunen bidrar 
för att individanpassa arbetet. Utöver integrations- och arbetsmarknadsfrågor bör 
därför ett särskilt fokus läggas för fullföljda studier i det fortsatta budgetarbetet. 

I förslaget till budget presenteras skarpa åtgärder kring antalet platser för särskilt 
boende och korttid. Det kan finnas möjligheter att genomföra detta, inte minst då 
vi har utvecklat samarbetet med Västra Götalandsregionen kring mobil vård in i 
hemmet. Samtidigt vill Miljöpartiet betona vikten av en genomgripande risk- och 
konsekvensanalys innan sådana förslag realiseras, inte minst med hänsyn till den 
nya betalansvarslagen som gör kommunen betalningsansvarig tidigare i processen i 
de fall vi inte hinner ta hem utskrivningsklara patienter från sjukhusen. 

Inom området social hållbarhet återfinns också demokratifrågor. För Miljöpartiet är 
det viktigt att alla invånare i Melleruds kommun ska ha goda förutsättningar och 
möjligheter för att delta aktivt i samhällslivet och samhällsbygget. Ett gott exempel 
har varit kommunens arbete med översiktsplanen, där vi lyckats engagera flera 
invånare att delta aktivt kring framtidsfrågorna för Mellerud. Detta arbetssätt bör 
kunna implementeras inom fler områden i framtiden. 

Kommunen som arbetsgivare 

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är en stor och viktig utmaning 
för Melleruds kommun som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela 
organisationen. Att vara en attraktiv arbetsgivare består både i att attrahera nya 
medarbetare och i att kunna berika och stimulera befintliga medarbetare så de 
önskar stanna kvar och vidareutvecklas inom kommunen. Måltal om att antalet 
medarbetare som rekommenderar Melleruds kommun som arbetsgivare ska öka 
och att samtliga enheter jobbar strukturerat för att minska sjukskrivningstalen. 
Från Miljöpartiet vill vi stimulera möjligheten för medarbetarna att delta mer aktivt 
för bättre arbetsmiljö genom att bland annat arbeta med olika arbetstidsmodeller. 
Vi måste också bli bättre på att identifiera och uppmuntra de medarbetare som vill 
vara ambassadörer för Melleruds kommun. 

Protokollsanteckning 2 
Ulf Rexefjord (SD): 

Budgetprocessen i vår kommun är svår att penetrera, vi sitter inte i nämnderna, 
inte heller existerar det någon parlamentarisk budgetberedning i kommunen. Det 
hade inte varit mer än rimligt att vi hade en sådan, om man nu månar om 
transparens och deltagande. 

Tack vare detta reser sig många frågetecken för oss inför 2019 års budget. Vi har 
försökt att skapa oss en bild av hur ekonomin ser ut, hur pengar fördelas och om 
denna fördelning är rimlig enligt vårt sätt att se på saker och ting. Vi har begärt ut 
snart sagt varenda siffra, studerat dessa men vi har som sagt inte de 
bakomliggande resonemang och den insyn som behövs för att tolka dessa bra nog 
för att kunna bemöta budgetförslaget med ett konkret motförslag. All ambition har 
funnits, men vi har inte verktygen. Det beklagar vi mycket! 

Budget 2019 samt plan 2020-2021 innehåller besparingar; i huvudsak på 
äldreomsorgen. Vi avvisar detta och vill peka ut andra sätt att spara på. Det är helt 
enkelt inte rätt att de äldre skall ta hela smällen när statsbidragen för invandringen 
sinar. Då befarar vi att vi gör bort oss och att platsbrist är ett faktum inom kort. Att 
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vi har generösa villkor i vår äldreomsorg är något vi kan vara stolta över, och inte 
minst de äldres rätt, det skall vi inte montera ner. 

I besparingstider skall pengarna gå till kärnverksamheterna, därför yrkar SD på 
återremiss av budgetförslaget med motiveringen att det finns områden som 
innehåller möjligheter till både besparingar och inkomstförstärkningar som i större 
mån motsvarar våra politiska prioriteringar. De områden vi särskilt pekar på är 
följande: 

Besparingar: 

lntegrationssatsningar och flyktingrelaterad verksamhet som inte är lagkrav 
stoppas och övertalig personal entledigas. 

lntegrationssatsningar och flyktingrelaterad verksamhet som ÄR lagkrav bantas till 
ett minimum. Personalen i desamma dras ned till ett basbehov. 

Översyn och minskande av föreningsbidrag, ett absolut stopp för bidrag till 
föreningar grundade på etnicitet och religion. 

Specialkost av religiösa skäl slopas ur de kommunala menyerna. 

lnkomstförstärkningar: 

Utnyttja möjligheten att sälja vår eventuella överkapacitet i äldrevården till andra 
kommuner. 

Undersök möjligheterna att sälja fastigheter och återhyra desamma i syfte att 
skapa kapitalvinster samt spara underhållskostnader. 

Detta är de konkreta förslag vi har, det kan mycket väl finnas fler i linje med våra 
prioriteringar. Vi vill här peka ut en riktning, när prioriteringar måste göras är det 
partiets absoluta uppfattning att behoven inom skola och omsorg ska ges ett klart 
företräde. Vi befarar annars att hela den sektorn kommer att missgynnas onödigt 
mycket i kommande sparkrav. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfull- 
mäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har förrättats 
i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Ekonomichefen redogör för budgetprocessen samt förslag till budget 2019 och plan 
för 2020-2021. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 223.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 115. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Tony Johansson (MP), Pål Magnussen (V), Daniel Jensen 
(KD), Eva Pärsson (M), Gunnar Karlsson (C), Michael Melby (S) och Anette Levin 
(L), Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
3. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 
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4. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 

Ulf Rexefjord (SD): kommunfullmäktige återremitterar budgetförslaget med 
följande motivering: 

Budget 2019 samt plan 2020–2021 innehåller besparingar; i huvudsak på 
äldreomsorgen. Vi avvisar detta och vill peka ut andra sätt att spara på. 

Tryter ekonomin och besparingar behövs skall detta ske på kärnverksamheterna i 
sista hand. Därför yrkar Sverigedemokraterna på återremiss av budgetförslaget för 
omarbetning i syfte att i större mån motsvara våra politiska prioriteringar. 

Tony Johansson (MP), Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M), Gunnar Karlsson (C), 
Tommy W Johansson (S), Anette Levin (L) och Jörgen Eriksson (KIM):  

Kommunfullmäktige avgör ärendet idag. 

Pål Magnussen (V): I budgetförslaget görs ett tillägg med 325 tkr till Kultur- och 
utbildningsnämnden för slopad avgift till Kulturskolan.  

Ajournering 

Mötet ajourneras onsdagen den 20 juni 2018 mellan kl. 19.45-19.55. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Beslutsgång 2 

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

Beslutsgång 3 

Ordförande frågar på Pål Magnussens (V) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till att bifalla Pål Magnussens förslag. 
Nej-röst till att avslå Pål Magnussens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 14 ja-röster och 7 nej-röster samt 7 som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige bifalla Pål Magnussens (V) tilläggsyrkande. 
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Omröstningslista § 64 

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

Peter Ljungdahl C Christina Andersson S X   

Christine Andersson S   X   

Eva Pärsson M    X  

Karin Hilmér C    X  

Morgan Mathiasson SD ---     

Kent Bohlin S   X   
Rune Stenén C     X 

Marianne Sand Wallin S   X   

Daniel Jensen KD     X 

Harald Ericson M ---     

Tony Johansson MP     X 

Michael Melby S   X   

Ulf Rexefjord SD    X  
Jeanette Krafft C    X  

Jörgen Eriksson KIM     X 

Pål Magnussen V   X   

Annika Briving S   X   

Gunnar Karlsson C   X   

Anette Levin L     X 

Roland Björndahl M   X   

Ola Johansson S   X   
Karin Nodin C    X  

Lars Nilsson S   X   

Gert Lund SD Ann-Christine Österberg SD  X  

Lisbeth Berglöv KD     X 

Thomas Hagman S   X   

Georg Eriksson M ---     

Inger Jochnick MP     X 
Florence Jonasson S   X   

Morgan E Andersson C Lars Olof Andersson C  X  
Summa  14 7 7 
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Beslutet skickas till  

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 65 Dnr KS 2018/344.041   
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 

Reservation 
Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 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. 

Ekonomichefen redogör för förslag till investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 224.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 116. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 

Daniel Jensen (KD): Bifall till investeringsbudgeten. Återremiss av planen. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Beslutsgång 2 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
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§ 66 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

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

Ekonomichefen redogör för förslag till borgensram för AB Melleruds bostäder och 
låneram för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 225.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 117. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Melleruds Bostäder 
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§ 67 Dnr KS 2015/608.286 
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud – 
redovisning av kostnadskalkyl 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att 
färdigprojektera och uppföra det särskilda boendet på Ängenäs till en total- 
kostnad av 157 Mnkr. 
 
Protokollsanteckning 

Daniel Jensen (KD): 

Planerna på ett nytt äldreboende har funnits sedan ganska länge, t.o.m. innan jag 
började i socialnämnden 2007. Lokalisering, antal platser, utformning, tillbyggnad 
eller nybyggnation har diskuterats. Vi har gjort en programhandling, byggt 
provlägenhet och varit på studiebesök på olika boende. Jag anser att vi med det 
har fått fram en bra slutprodukt. 

Det finns dock tre anmärkningar enligt min mening. 

1. Det hade varit bättre att placera byggnaden närmre Gärdserudsbäcken då 
utemiljön hade varit bättre samt att marken hade kunnat disponeras effektivare 
och fler bostäder (15-30) hade rymts i området. 

2. Två av tre uteplatser har acceptabel väderstrecksriktning medan en ligger i 
direkt nordligt läge vilket inte kan anses som lämpligt i vårt nordiska klimat. Detta 
hade gått att åtgärda enkelt om man hade roterat hela huskroppen något. Detta 
har jag inte fått gehör för trots flera försök. 

3. Hela denna investering finns inte med i investeringsbudget 2019 vilket är korrekt 
då det skall byggas under minst tre budgetår men inte heller i investeringsplan 
2020-2021 finns investeringen med och det måste anses som direkt felaktigt. Alla 
kända utgifter och inkomster skall redovisas i budgeten och här utelämnar man 
många miljoner. Exakt hur många går inte att utläsa beroende på vilka konton man 
kommer att belasta men en återremiss på investeringsplan 2020-2021 hade gett 
svar på detta. 

Mitt yrkande i §116 gällde återremiss på investeringsplan 2020-2021 och inte för 
investeringsbudget 2019  Detta innebär att jag blev tvungen att yrka på återremiss 
även i § 120 då det inte anslagits pengar till hela byggnationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Hamrin, projektingenjör, redogör att kommunstyrelsen beslutade den 8 
februari 2017, §18, att ge samhällsbyggnads-chefen i uppdrag att upphandla 
entreprenör enligt modellen för utökad samverkan. Efter anbudsförfarande 
tilldelades Bertil Johansson i Mellerud Byggnads AB kontraktet. 

Representanter från samhällsbyggnadsförvältningen och socialförvaltningen har i 
samverkan med huvudentreprenör, konsulter och installationsunderentreprenörer 
tagit fram en systemhandling som entreprenörerna upprättat kalkyler utefter. 
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Samverkansgruppen har nu kommit fram till en samlad kostnadsberäkning för 
projektet som presenteras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar även det senaste årets aktiviteter, om 
energieffektivitet, skisser och de åtgärder som krävs i infrastruktur inom området 
vid Ängenäs. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med presentation. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 120. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att 
färdigprojektera och uppföra det särskilda boendet på Ängenäs till en total- 
kostnad av 157 Mnkr. 

Daniel Jensen (KD): kommunfullmäktige återremitterar ärendet på grund av 
bristande finansiering.  

Tommy W Johansson (S): kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 68 Dnr KS 2018/335.042 
 
Dalslands miljö- och energiförbund, bokslut 2017 och 
revisionsberättelse  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tommy W Johansson (S), Eva Pärsson (M), Marianne 
Sand Wallin (S) och Daniel Jensen (S) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2017.  

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 4 229 tkr. Budgeterat resultat. 
var minus 231 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2017. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 17. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 6. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 200. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 108. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 69 Dnr KS 2018/331.041 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2019 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 12 april 2018, § 9, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud 
att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds verksamhet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 20. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 9. 
• Grundtaxa MB 2019 
• Grundtaxa MB bilaga 1 
• Grundtaxa MB bilaga 2 
• Grundtaxa MB bilaga 3 
• Taxa Offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2019 
• Taxa Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2019 
• Taxa enligt strålskyddslagen (solarier) 2019  
• Jämförelse avgifter inför 2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 201.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 110. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 70 Dnr KS 2018/329.041 
 
Dalslands miljö- och energiförbund/nämnd - budget 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds/ 
nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 12 april 2018, § 8, 
rekommenderat medlemskommunerna att kommunbidragen för 2018 ka uppgå  
till 11,250 Mnkr i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds analys och 
konsekvensbeskrivning. Direktionen ser det som angeläget med 
budgetförutsättningar som är tydliga och transparanta för både förbundet och 
kommunerna. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kan därvid vara  
en lämplig utgångspunkt för fortsatt budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Förbundschefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 19. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 8.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 202.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds/ 
nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 71 Dnr KS 2018/336.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tommy W Johansson (S) och Eva Pärsson (M) i 
handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 
2017 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall. 
Resultatet uppgår till +/-0 jämfört med föregående års resultat på -829 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 226.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 118. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 72 Dnr KS 2012/290.340 
 
Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Protokollsanteckning  

Gunnar Karlsson (C): 

Det är en mycket ambitiös vatten- och avloppsplan som förvaltning har tagit fram 
som i första hand belyser vatten som livsmedel och i någon mån som 
transportmedel. Planen ger också ledning för kommunens arbete med framtida 
investeringar och underhållsbehov som kommer att belasta VA-kollektivet.  

Utan att i sak lägga något yrkande vill jag med en protokollsanteckning peka på 
betydelsen av tillgång till vatten i samband med räddningsinsatser. Jag önskar 
därför att förvaltningen tar med brandposter i planeringen av framtida vatten- och 
avloppsinvesteringar. Det är också mycket viktigt att de brandposter som finns i 
våra VA-nät underhålls och markeras. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet har fått i uppdrag att ta fram en  
VA-plan enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) vägledning för VA-planer.  

Förslag till VA-plan har varit ute på tjänstemannaremiss. Arbetsutskottet  
beslutade den 6 mars 2018, § 77, att ge VA-chefen i uppdrag att skicka ut 
framtagen förslagshandling av Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds 
kommun på remiss. Remissen har skickats till Länsstyrelsen, Dalslandsmiljö- och 
energinämnd, Byggnadsnämnden, Melleruds Bostäder AB och Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till VA-plan med bilagor. 
• Bilaga 2 och Bilaga 2.1 har sekretess och finns för påseende hos på 

samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 234.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 122. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
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§ 73 Dnr KS 2018/324.003 
 
Revidering av förbundsordning och arbetsordning för 
Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands miljö- och 
energiförbunds förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 12 april 2018  
att föreslå ändringar av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige. 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen och arbetsordningen är dels att 
tillsynen av vissa receptfria läkemedel har överlämnats till kommunerna och dels 
ändringar som avser nya laghänvisningar i den nya kommunallagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till ny förbundsordning med bilaga (arbetsordning). 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 4.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 231.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 132. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands miljö- och 
energiförbunds förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 74 Dnr KS 2018/307.003 
 
Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands  
kanals framtida bestånd  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då Kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed,  
Mellerud och Färgelanda) inte längre existerar, krävs en ändring av § 4 i  
stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Vid stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds styrelsemöte den 13 april 
2018, § 7, togs ett beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar där samtliga 
fem kommuner som ingick i Kommunalförbundet Dalsland ska ha en representant i 
styrelsen för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutade då att enligt § 10 i stadgarna för stiftelsen Dalslands Kanals 
framtida bestånd skicka ut denna begäran om stadgeändring till samtliga stiftare  
för att få en enighet av minst 3/4. 

Efter stadgeändringen kommer §4 att lyda enligt följande: 

§ 4  Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 ledamöter 
jämte 10 ersättare. 

Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en ledamot. 
Kommunerna Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 
Färgelanda utser även de vardera en ledamot. Där jämte äger Dalslands Kanal AB 
rätt att utse en ledamot. 

Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala 
val. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen representant i Dalslands kanal AB:s 
styrelse. 

Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län. 

Stiftelsen firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för särskilda 
uppdrag. 

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa inbringade på 
fullt betryggande sätt.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Styrelsens skrivelse 2018-04-20. 
• Protokoll från styrelsemöte 2018-04-13. 
• Nuvarande stadgar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 232.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 133. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd/Dalslands Kanal AB 
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§ 75 Dnr KS 2017/616.052 
 
Slutredovisning av projekt Parkering Resecentrum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Parkering 
Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017, § 447, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Parkering Resecentrum och lämna  
en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning av 80 tkr från projekt Reparation  
av kaj vid Dalsland center och 170 tkr från projekt Tekniskt övergripande. 

Projektet pågick från den 6 november till den 31 december 2017. 

Projektet har utförts enligt plan och parkeringen har utökats med 16 nya 
parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 447. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 208.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 123. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Parkering 
Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 76 Dnr KS 2016/540.057 
 
Slutredovisning av projekt Köp av skolmoduler för klassrum 
till Nordalsskolan  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Köp av skolmoduler för 
klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2018, § 3, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra projektet Köp av skolmoduler för klassrum till 
Nordalsskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning ab investeringsbudget för 2017 
med 4,7 Mnkr. 

Skolmodulen har uppförts enligt plan med mycket lyckat resultat och tillfört 
Nordalsskolan två klassrum för vardera 30 elever samt två grupprum. Projektet har 
dragit över med 43 tkr vilket främst beror på extra kostnader i samband med 
utbyggnad av nätverk och brandlarmsinstallation. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-25, § 3. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 216.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 125. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Köp av skolmoduler för 
klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 77 Dnr KS 2017/441.434 
 
Svar på motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" 
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan ligger utom  
den kommunala kompetensen. 
 
Reservation 
Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se 
skriftlig reservation i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 10 juli 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun aktivt ska verka för att avskaffa ”jaktmetoden”  
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem. 

Frågan om utsättning av fåglar regleras bland annat av jaktlagstiftningen. 
Länsstyrelsen hanterar tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av vilthägn  
så väl som tillstånd enligt jaktförordningen. Naturvårdsverket får utge föreskrifter 
inom området. 

Frågan anses därmed ligga utanför den kommunala kompetensen. Motionen bör 
därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 192.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 129. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan ligger utom  
den kommunala kompetensen. 

Tony Johansson (MP): kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Tony Johanssons (MP) förslag och kommunstyrelsens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Skriftlig reservation 

Bakgrund 

Miljöpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avstå vår motion för 
att verka för avskaffande av "jaktmetoden" med utsättning av fåglar i syfte att 
skjuta dem. 

Kommunalt kompetensområde? 

Svaret från kommunstyrelsen är att frågan ligger utanför kommunens 
kompetensområde. Därför är den inte aktuell. Men Melleruds kommun bedriver 
många verksamheter som ligger bortom kommunens kompetensområde, men vi 
gör det ändå, eftersom det är till gagn för invånarna. Det geografiska området där 
jakten pågår ligger primärt i Melleruds kommun. En karta bifogas nedan, över 
området där fynden gjordes. 

Att söka avslå motionen utifrån att plågsamma attacker på djur och kraftfull 
nedskräpning ligger utanför kommunens kompetensområde, det tycker vi 
miljöpartister är fegt. Det hade varit till gagn för invånarna och för djuren om 
Melleruds kommun hade vågat agera annorlunda. 

Miljöpartiet har talat med åtskilliga invånare i vår kommun som räds och som 
skräms av det som pågår i skogarna. Vittnen om smäll och smatter, om 
nedskräpning och oacceptabelt bemötande, om skadeskjutna djur, halta, lytta och 
psykiskt plågade. Andfåglar så fjärran från vad som kan betraktas vara normalt för 
en fågel, att det är att betrakta som att det som sker för ungfåglarna i Melleruds 
skogar, är det som skedde för de små på handikappfabrikernas barnhem i 
Rumänien. 

Det är fegt att i frågor som handlar om vett och sans, om att göra det som är rätt 
och anständigt, gömma sig bakom pamfletten att "det där är inte mitt bord".  En 
kommun kan göra mycket. En kommun kan sätta avtryck. Vi kan alltid göra mer! 
Det är Miljöpartiets devis i rättighetsfrågor. Djuren har också rätt till anständighet 
och goda livsvillkor. 
 

Beslutet skickas till  

Tony Johansson (MP) 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Dnr KS 2017/158.842 
 
Svar på motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
skyltgruppens arbete samt att det finns behov av att renovera eller ersätta befintlig 
skyltupphängning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 21 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun investerar i digitala ljustavlor vid infarterna till 
köpingen, i första hand längs E45 och i andra hand infart Rv 166 samt erbjuda 
näringslivet att köpa reklamtid på dessa. 

Utredningen presenterar fyra alternativa förslag till svar på motionen med 
överväganden som de förtroendevalda får ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

• Motion 
• Trafikverkets uppfattning om bildväxlande reklam intill vägar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 193.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 130. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
skyltgruppens arbete samt att det finns behov av att renovera eller ersätta befintlig 
skyltupphängning. 
 
Beslutsgång 

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

Daniel Jensen (KD) 
Näringslivsansvarig 
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§ 79 Dnr KS 2017/157.106 
 
Svar på motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen utreder möjligheten att inrätta en tjänst som lantmätare, 
antingen som en kombinationstjänst eller i samverkan med annan kommun. 

Enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet får en kommun 
ansöka om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kravet är att funktionen 
ska vara fristående, bestå av minst två tjänster, verka inom kommunens område 
samt ha ett informationssystem för utbyte med staten. 

Att inrätta enbart en tjänst som lantmäteriförrättare i kommunen är inte möjlig. 
Eftersom det finns krav på självständighet är det inte heller möjligt att kombinera 
tjänsten med andra uppdrag.  

Intresse för att söka gemensam lösning med Dalslandskommunerna har undersökts 
och anses inte föreligga i dagsläget. 

Av dessa skäl bör motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunal lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet 
• Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 194.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 131. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 

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

Daniel Jensen (KD) 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Dnr KS 2018/339.011 
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
om eventuella provborrningar i Dalsland 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) har den 13 maj 2018 lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande där han vill ha svar på följande frågor: 

1. Ser kommunstyrelsens ordförande ett mervärde i att de fyra berörda 
kommunerna, trots olika organisationslösning för miljöfrågor, samverkar i  
kravet på genomgripande risk- och konsekvensanalyser innan ett eventuellt 
undersökningstillstånd kan beviljas? 

2. Om svaret är ja - Hur avser kommunstyrelsens ordförande verka för att så blir 
fallet? 

3. Har Melleruds kommun haft någon direkt dialog med Bergsstaten och/eller 
ansökande bolag? Om inte, finns det skäl att knyta en sådan kontakt, 
exempelvis för att bidra till bättre information för, och kommunikation med, 
oroade invånare? 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2018, § 59, att interpellationen fick 
ställas och lämnade över den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande  
nästa sammanträde i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 59.  
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen som besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Tony Johansson (MP) 
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§ 81 Dnr KS 2018/172.119 
 
Kompletteringsval av ny ersättare för överförmyndaren 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnar Karlsson (C) till ny ersättare för 
överförmyndaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Paul Heldmer (opol) den 25 februari 2018 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare för överförmyndaren ska kommunfullmäktige 
utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnar Karlsson (C) till ny ersättare för 
överförmyndaren. 
 
Beslutsgång 

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

Gunnar Karlsson (C) 
Samverkande överförmyndare 
Länsstyrelsen 
Personalenheten – löner 
Troman 
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§ 82 Dnr KS 2018/301.119 
 
Kompletteringsval av ny ledamot i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Tellander (M) till ny ledamot i 
socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Marianne Larsson (M) den 29 april 2018 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden ska kommunfullmäktige  
utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Tellander (M) till ny ledamot i 
socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Patrik Tellander (M) 
Socialnämnden 
Personalenheten – löner 
Troman 
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§ 83 Dnr KS 2018/301.119 
 
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Roland Björndahl (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Patrik Tellander (M) föreslås till ny ledamot i socialnämnden  
ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter honom. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Roland Björndahl (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Roland Björndahl (M) 
Socialnämnden 
Personalenheten – löner 
Troman 
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§ 84  
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

Nedanstående motion har inkommit sedan senaste sammanträdet i 
kommunfullmäktige:  

Inlämnad av 

Motion om motionsslinga med hinderbana i 
Sunnanåskogen 

Dnr KS 2018/383 

Roland Björndahl (M) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionen får 
läggas fram och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 85  
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet  
i kommunfullmäktige: 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om papperskorg 
vid konstgräsplanen 

Dnr KS 2018/355 

Lennart Norén 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om en vägsträck-
ning för gångtrafik mellan Violvägen 
och Kroppefjälls hotell och vandrar-
hem och Kroppefjälls barnstuga i 
Dals Rostock. 

Dnr KS 2018/360 

Dan Pettersson, 
Dals Rostock 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 86  
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsens beslutade den 4 juni 2018 att utse Sofia Ahlström (M)  
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marianne Larsson (M) som 
avsagt sig uppdraget. Dnr KS 2018/301. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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