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Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   
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§ 1 
 
Information om Melleruds kommun näringslivsarbete 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren lämnar en rapport över kommunens näringslivsarbete när det 
gäller arbetssätt och resultat.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Dnr KS 2014/368.440   
 
Svar på motion om barns rätt till en giftfri vardag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla motionen om att ge barn rätt till en giftfri vardag. 

2. val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhets- 
reglemente. 

3. kultur- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att göra Melleruds förskolor 
giftfria senast 2020. 

4. Dalslands miljökontor ska vara rådgivande vid genomförandet av projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Miljöpartiet de gröna i Mellerud har den 28 juli 2014 lämnat in en motion gällande 
barns rätt till en giftfri vardag. Debatten om giftfria skolor pågår nationellt och 
lokalt. Naturskyddsföreningens kampanj, ”Operation giftfri förskola”, syftar till att 
ge en bild av hur det ser ut på våra förskolor runt omkring i Sverige.  

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier och forskning visar att 
upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, 
reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Miljöpartiet de gröna 
i Mellerud skriver i sin motion att det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och 
ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. 
Partiet anser att vi måste säkerställa att barnen är i en hälsosam miljö.  
Målet – en giftfri förskola – är ett viktigt led i detta.  
 
Beslutsunderlag  

• Motion om barns rätt till en giftfri vardag. 
• Kultur- och utbildningschefens förslag till motionssvar. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-25, § 111.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 393.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 8. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla motionen om att ge barn rätt till en giftfri vardag. 

2. val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhets- 
reglemente. 

3. kultur- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att göra Melleruds förskolor 
giftfria senast 2020. 

4. Dalslands miljökontor ska vara rådgivande vid genomförandet av projektet. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  

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

Tony Johansson (MP) 
Sarah Isgren (MP) 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Dalslands miljökontor 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Dnr KS 2015/122.775   
 
Svar på motion om att utreda plats-/resursbrist i äldrevården 
och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att utreda plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Gert Lund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån  
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 26 februari 2015 lämnat in en motion där han vill  
att kommunfullmäktige beslutar att: 

• låta utreda vilka omprioriteringar alternativt inkomstförstärkningar som kan 
göras för att skjuta till medel för att lösa problemet med plats-/resursbristen  
i äldrevården. 

• låta utreda hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 

Ulf Rexefjord (SD) menar att det över tid har visat sig att kommunen har svårt  
att tillfredsställa behovet av platser i äldrevården för de brukare som är dementa. 
Motionären menar att detta är oacceptabelt och ovärdigt, samt att problemet inte 
kommer att bli mindre i framtiden.    

Utredningen finner att platsbristen inte är utanför normalavvikelsen. Utredningen 
finner även att Socialförvaltningen har goda kunskaper i ämnet och att fråge-
ställningen inte är föremål för en utredning.  

Utredningens samlade bedömning är att motion om plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen bör avslås. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag på motionssvar med sektorchefens yttrande över motion.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 397.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till motion om att utreda plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att utreda  
plats-/resursbristen i äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården  
kan förbättras. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Ulf Rexefjord (SD) 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Dnr KS 2015/644.003 
 
Revidering av reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun mandatperiod 2014-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revidering av reglemente för kommunalt partistöd 
för Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018, enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa regler för  
kommunalt partistöd för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag samt  
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att tillsammans med partiernas 
gruppledare att precisera vad partiernas redovisning ska innehålla.  

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med partiernas gruppledare tagit 
fram en redovisningsblankett samt ett granskningsintyg för kommunalt partistöd. 

Kommunstyrelseförvaltningen finner dock att nuvarande regler för kommunalt 
partistöd måste revideras i samband med införandet av redovisningsprocessen.  

På dessa grunder har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på ett 
reviderat reglemente för kommunalt partistöd.     
 
Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till reglemente för kommunalt partistöd  
i Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018.  

• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 406.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer revidering av reglemente för kommunalt partistöd 
för Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018, enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Partiernas gruppledare 
KFS 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2015/670.003   
 
Revidering av ägardirektiv för Dalslands Turist AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att anta ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Dalslands Turistråd har i en skrivelse daterad 2015-06-23 uttryckt det 
som mycket angeläget att ägarna är tydliga i sina förväntningar på Dalslands Turist 
AB. Ägardirektivet har inte förändrats sedan bolaget bildades varför en arbetsgrupp 
med en representant per kommun bildades för att arbeta fram förslag på ett nytt 
ägardirektiv. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv 
• Tjänsteskrivelse med förslag på reviderade ägardirektiv. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 7.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 9. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att anta ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Dalslands Turist AB 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr KS 2015/647.003 
 
Revidering av ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Melleruds 
Bostäder AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att genomföra en översyn och revidera ägardirektiven för Melleruds 
Bostäder AB för att bättre anpassa dem till bolagets verksamhet. 

Som ett första led i revideringen bör nedanstående text i ägardirektivet under 
rubriken Bolagets ekonomiska krav utgå: 

”Bolaget ska successivt öka soliditeten till minst 8 % fram till år 2015 och till minst 
15 % fram till år 2022.” 

Anledningen till att detta krav bör tas bort är att det utgör ett hinder för bolagets  
produktion av bostäder. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderat ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 404. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 3.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Melleruds 
Bostäder AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Melleruds Bostäder AB 
KFS 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2015/643.003   
 
Lokala renhållningsföreskrifter, förslag till ändring 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer renhållningsföreskrifter  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljönämnd har den 11 juni 2015, § 46, förslagit direktionen för 
Dalslandskommunernas kommunalförbund att rekommendera Bengtsfors,  
Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att ändra i kommunens 
renhållningsföreskrifter enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter. 
• Dalslands Miljönämnds beslut 2015-06-11, § 46. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2015-10-22, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 5.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer renhållningsföreskrifter  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Dalslands miljönämnd 
Samhällsbyggnadschefen 
KFS 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr KS 2015/623.042   
 
Delårsbokslut 2015 för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 30 november 2015 översänt 
delårsbokslut för 2015 och revisorernas utlåtande över rapporten. 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat för perioden på –1 233 tkr vilket är  
90 tkr högre än motsvarande period förra året. Prognosen för helåret pekar mot  
ett resultat om -2 722 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsredovisning 2015.  
• Revisorernas granskningsrapport. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 391.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 6. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång  

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

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2015/616.042   
 
Delårsrapport 2015-06-30 med revisionsberättelse för 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 26 november 2015 översänt delårsrapport  
för perioden 2015-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 427 tkr för första halvåret 2015. I huvudsak 
beror detta på ökade personalkostnader och mindre ränteintäkter än budgeterat. 
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 738 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2015-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 392.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 7. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång  

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

Fyrbodals kommunalförbund 
 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Dnr KS 2016/15.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Martin Andersson (SD) befrias från sitt 
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Martin Andersson (SD) har den 13 januari 2016 avsagt sig förtroende- 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Martin Anderssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Martin Andersson (SD) befrias från sitt 
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång  

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

Martin Andersson (SD) 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Dnr KS 2016/15.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Ulf Rexefjord (SD) till ny ersättare  
i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Martin Andersson (SD) den 13 januari 2016 avsagt  
sig förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige 
utse en ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Ulf Rexefjord (SD) till ny ersättare  
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång  

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

Ulf Rexefjord (SD) 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr KS 2015/593.119   
 
Kompletteringsval av ny vice ordförande i kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Ann-Christin Larsson (KD) till  
ny vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Sarah Isgren (MP) den 4 november 2015 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden  
ska kommunfullmäktige utse en ny vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslutade den 16 december 2015, § 151, att åter- 
remittera ärendet till valberedningen då förslag på ny vice ordförande i  
kultur- och utbildningsnämnden saknades vid sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Allier (MP): Kommunfullmäktiges beslutar att utse Ann-Christin  
Larsson (KD) till ny vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på Patrick Alliers förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Christin Larsson (KD) 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

Motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända 
Dnr KS 2016/11 

Anette Levin (L) 

Motion om webb-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Dnr KS 2016/14 

Daniel Jensen (KD) 

Motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun 
Dnr KS 2016/20 

Gert Lund (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas 
fram och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång  

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

Kommunstyrelsen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 
 
Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den till 
kultur- och utbildningsnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av 
Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens 
ordförande om kritiskt läge i kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhet.  
Dnr KS 2016/25 

Ulf Rexefjord (SD) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får 
ställas och överlämnar den till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för 
besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång  

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

Rune Stenén (C) 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om gatu-
belysning Sunnanå Marknadsplats 
– Sunnanå Hamn 
Dnr KS 2015/648 

Ingela Lindh, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om nedläggning 
av kvällsdagis.  
Dnr KS 2015/667 

Gunvi Johansson, 
Mellerud 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

Medborgarförslag om anläggande 
av parkering mellan brandstationen 
och Storgatan. 
Dnr KS 2016/40 

Gunnar Landegren, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 16    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten -  
Samverkan och insatser mot arbetslöshet.  
Dnr KS 2015/653 

• Revisionsrapporten Granskning av lönehantering. 
Dnr KS 2015/654 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


