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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 27 februari 2019, klockan 18.00 – 19.10,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare  

Linda Hamrin, projektingenjör   § 18  
 

  
 

Övriga Evert Magnusson, ordförande kommunens revisorer § 17 
Conny Eriksson, vice ordförande kommunens revisorer  § 17 
Johan Lorentzon, revisor  § 17 
Joacim Magnusson, revisor  § 17 
Lars Dahlin, revisor PWC  § 17 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) och Berny Dahlberg (SD) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) och Christine Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 1 mars 2019, klockan 13.00 

 
Justerade paragrafer  § 17 - 34 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl § 17-27, 29-34  Christina Andersson § 28  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson § 17-21, 23-26, 28-34    Berny Dahlberg 

 
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen § 22, 27 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-02-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-03-01  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-03-25 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ers. Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja § 17-21, 23-34   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja § 17-21, 23-34   

Marianne Sand Wallin (S) Ja § 17-21, 23-34   

Morgan E Andersson (C) Ja § 17-26, 28-34   

Reine Hassel (SD) Nej Tony Andersson Ja 

Jörgen Eriksson (KIM) Ja § 17-21, 23-34   

Thomas Hagman (S) Ja § 17-25, 28-34   

Eva Pärsson (M) Ja § 17-21, 23-26, 28-34   

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja § 17-21, 23-34   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja § 17-21, 23-26, 28-34   

Pål Magnussen (V) Nej Kristina Kay Ja 

Roland Björndahl (M) Ja § 17-27, 29-34   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja § 17-25, 27-34   

Anita Augustsson (KIM) Nej Reidar Gustafsson Ja 

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Nej ---  

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman (C) Nej Helena Hultman Ja 

Liselott Hassel (SD) Nej ---  

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja § 17-25, 27-28, 31-34   

Eva Larsson (S) Ja   

Martin Eriksson (C) Ja   

Gert Lund (SD) Ja   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 17  Presentation av kommunrevisorernas uppdrag/verksamhet 4 

§ 18  Lägesrapport om byggandet av särskilt boende på Ängenäs 5 

§ 19  Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden  6 

§ 20  Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun  7 

§ 21  Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds kommun 
(förnyad)  

9 

§ 22  Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförandes och 2:e vice 
ordförandes arvode  

11 

§ 23  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud 
gör för att förhindra olyckor vid övergången vid järnvägsstationen 

13 

§ 24  Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om när det till 
kultur- och utbildningsnämnden återremitterade förslaget på taxor och 
avgifter för 2019 kommer att föreläggas kommunfullmäktige för beslut  

14 

§ 25  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  15 

§ 26  Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 

16 

§ 27  Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund  
2019-2022 

17 

§ 28  Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
(NÄRF) 2019-2022 

18 

§ 29  Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) 2019-2022 

19 

§ 30  Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet 2019-2022 20 

§ 31  Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp)  
2019-2022 

21 

§ 32  Nytillkomna medborgarförslag 22 

§ 33  Anmälan om inkomna ärenden 23 

§ 34  Nytillkomna motioner 24 
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§ 17 
 
Presentation av kommunrevisorernas uppdrag/verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer och den auktoriserade revisorn från PWC presenterar sitt 
uppdrag och sin verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 18 
 
Lägesrapport om byggandet av särskilt boende på Ängenäs 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektingenjören lämnar en aktuell lägesrapport om byggandet av särskilt boende 
på Ängenäs i Mellerud. Under april månad kommer politikerna att få möjlighet 
att göra ett studiebesök. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 19 Dnr KS 2016/460.005 
 
Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden, efter genomförd 
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på 
kommunens hemsida. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärende KS 2016/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas på prov och 
en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen av Tingshuset försenades 
blev utvärderingsperioden försenad till år 2018. 

Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på kommunens 
hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel utrustning och kvalité på ljud 
och bild har varit medelmåttigt. 

Kostnaden för 2018 års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka 47 tkr. Om 
filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver vissa justeringar göras av 
regelverk och ny utrustning införskaffas för att förbättra kvalité och kostnads-
effektivitet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-28, § 94. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 52. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 457. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utvärdering. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 6. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, § 39. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden, efter genomförd 
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på 
kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen Digital service 
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§ 20 Dnr KS 2018/759.003 
 
Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag.  

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen  
av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, § 63.  

 
Sammanfattning 

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-
nämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 
Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte 
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.  

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av 
Föräldrabalken (FB) och Förmynderskapsförordningen. Överförmyndarens 
verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan  
överklagas hos Förvaltningsrätten. Melleruds kommun ingår idag i en  
samverkan med bland annat Uddevalla kommun. 

Eftersom nuvarande reglemente antogs 2007 finns behov av en uppdatering.  
Därför har ett förslag på reviderat reglemente för överförmyndaren har tagits  
fram av överförmyndaren.  
 
Beslutsunderlag: 

• Nuvarande reglemente för överförmyndaren. 
• Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 7. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, § 49. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag.  

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen  
av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, § 63.  
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Beslutsgång 

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

Överförmyndaren 
KFS 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2019-02-27 9
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 Dnr KS 2018/374.045 
 
Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds 
kommun (förnyad)  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 
1998 (”Borgensförbindelsen”), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens-
förbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari Melleruds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef 
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom kort 
att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för 
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun fattar 
ett nytt beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt 
är gällande. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelser från Kommuninvest. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 5. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, § 37. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 
1998 (”Borgensförbindelsen”), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens-
förbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari Melleruds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef 
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar. 

 
Beslutsgång 

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

Kommuninvest 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 22 Dnr KS 2018/749.024 
 
Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförandes arvode    
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att, med undantag för 1:e vice och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige, valnämnden och AB Melleruds Bostäder, fram tills 
nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds 
kommun antagits,  

1. 1:e vice ordförande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode såsom 
ledamot. 

2. 2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som 
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av 
kommunfullmäktige den 19 april 2006, § 43. 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M), Michael Melby (S), Jörgen Eriksson 
(KIM), Kent Bohlin (S), Ludwig Mossberg (M), Marianne Sand Wallin (S) och  
Karin Nodin (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, § 145,  
att införa 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser har 
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda. 

Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice 
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande 
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i 
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut 
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser 
har varit en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att 
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdags-ledamöternas arvode. 

Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2018, § 1, att genomföra en 
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 11, att begära arvodes-
gruppens skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller  
1:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode. 

Kommunfullmäktige fastställde den 30 januari 2019, § 4, nya arvoden för 
förtroendevalda. 
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Beslutsunderlag 

• Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds 
kommun. 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 11. 
• Arvodesberedningens beslut 2019-01-28, § 1. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, § 4 med bilaga. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 31. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, § 54. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att, med undantag för 1:e vice och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige, valnämnden och AB Melleruds Bostäder, fram tills 
nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds 
kommun antagits,  

1. 1:e vice ordförande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode såsom 
ledamot. 

2. 2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som 
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av 
kommunfullmäktige den 19 april 2006, § 43. 

 
Beslutsgång 

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

Arvodesberedningen (sammankallande) 
Berörda 1:e och 2:e vice ordföranden 
Personalenheten – löner 
KFS 
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§ 23 Dnr KS 2018/260.214  
  
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
om vad Mellerud gör för att förhindra olyckor vid övergången 
vid järnvägsstationen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. interpellationen får ställas. 

2. genom kommunstyrelsens ordförandes svar anse interpellationen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 14 februari 2019 lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud gör för att för att förhindra olyckor 
vid övergången vid järnvägsstationen. Bakgrund är bl.a. den dödsolycka som 
inträffade den 28 januari 2019 och andra incidenter. 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar sitt interpellationssvar. 

Michael Melby (S) tackar för svaret. 
 

Beslutsunderlag 

• Interpellation från Pål Magnussen (V). 
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. interpellationen får ställas. 

2. genom kommunstyrelsens ordförandes svar anse interpellationen besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Pål Magnussen (V) 
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§ 24 Dnr KS 2019/61.041 
 
Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om när 
det till kultur- och utbildningsnämnden återremitterade 
förslaget på taxor och avgifter för 2019 kommer att 
föreläggas kommunfullmäktige för beslut  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. den enkla frågan får ställas. 

2. genom kommunstyrelsens ordförandes svar anse frågan besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) har den 12 februari 2019 ställt en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande om när, det till kultur- och utbildningsnämnden, 
återremitterade förslaget på taxor och avgifter för 2019 kommer att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar sitt svar. 

Michael Melby (S) tackar för svaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Enkel fråga från Michael Melby (S). 
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på enkel fråga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. den enkla frågan får ställas. 

2. genom kommunstyrelsens ordförandes svar anse frågan besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Michael Melby (S) 
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§ 25 Dnr KS 2019/53.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Gulnara Mikkola (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gulnara Mikkola (SD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Gulnara Mikkola (SD) har den 7 februari 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare  
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Gulnara Mikkolas avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Gulnara Mikkola (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gulnara Mikkola (SD). 

 
Beslutsgång 

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

Gulnara Mikkola  
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 26  Dnr KS 2018/592.111 
 
Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från 
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolags- 
stämma 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande: 
 

Revisorer  

Claes Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD), Thomas Hagman (S) och 
Martin Andersson (SD) i handläggningen av ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens  
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisorer 
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 180. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie 
bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande: 
 

Revisorer  

Claes Börje Olsson (C) 
Joacim Magnusson (KD) 

 
Beslutsgång 

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

Valda revisorer 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 27  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och 
energiförbund 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund  
för mandatperioden 2019-2022 för Melleruds kommun utse: 
 

Revisor  Ersättare   

Conny Eriksson (SD)   Melleruds kommun 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S),  
Eva Pärsson (M) och Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förbundet för Dalslandskommunernas kommunalförbund ska ha fem revisorer  
som utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun 
lämnar förslag på en revisor.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisor 
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 182. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund  
för mandatperioden 2019-2022 för Melleruds kommun utse: 
 

Revisor  Ersättare   

Conny Eriksson (SD)   Melleruds kommun 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Conny Eriksson  
Dalslands miljö- och energiförbund 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 28  Dnr KS 2018/592.111 
 
Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (NÄRF) 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (NÄRF) 2019-2022 nominera följande: 
 

Ersättare  

Joacim Magnusson (KD) 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ska enligt förbundsordningen fyra 
revisorer – en från vardera förbundsmedlem.  

Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Trollhättans kommunfullmäktige på 
förslag av respektive medlemskommun. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av ersättare 
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 188. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

1:e vice ordförande Christina Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (NÄRF) 2019-2022 utse följande: 
 

Ersättare  

Joacim Magnusson (KD) 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 29  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2019-2022 utse följande: 
 

Ersättare  

Conny Eriksson (SD) 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska utse en revisor och en 
ersättare från vardera medlemskommun.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av ersättare 
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 193. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2019-2022 utse följande: 
 

Ersättare  

Conny Eriksson (SD) 
 
Beslutsgång 

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

Conny Eriksson  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg  
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 30  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet  
2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud 
för mandatperioden 2019-2022 utse: 
 

Revisorsersättare  

Claes Börje Olsson (C) 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare  
för Föreningsarkivet i Mellerud.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av 
revisorsersättare som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens 
revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 198. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud 
för mandatperioden 2019-2022 utse: 
 

Revisorsersättare  

Claes Börje Olsson (C) 
 
Beslutsgång 

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

Claes Börje Olsson 
Föreningsarkivet i Mellerud 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 31  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio  
basbelopp) 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder  
(över tio basbelopp) för mandatperioden 2019-2022 utse: 
 

Revisorer  

Claes Börje Olsson (C) 

Joacim Magnusson (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donations- 
fonder (över tio basbelopp).   

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisorer 
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 203. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder  
(över tio basbelopp) för mandatperioden 2019-2022 utse: 
 

Revisorer  

Claes Börje Olsson (C) 

Joacim Magnusson (KD) 
 
Beslutsgång 

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

Valda revisorer 
Ekonomichefen 
Personalenheten – löner 
Enheten Digital service 
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§ 32    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 
Medborgarförslag om utökad 
hundrastgård i området mellan 
Viaduktgatan - Storgatan - 
Järnvägsgatan i Mellerud  
Dnr KS 2019/67 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 33    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsens beslut 2019-02-13 om att utse Lars Johansson (C) till ny  
ersättare med anledning av Gustav Hilmérs avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. Dnr KS 2019/11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 34 
 
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 en långsiktig lösning på förskolan 

Dnr KS 2019/109. 

Michael Melby (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 

 
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 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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