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§ 145

Bildupptagning under fullmäktiges möte den 20 december
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Daniel Jensen (KD) får filma fullmäktiges
sammanträde den 20 december 2017.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen (KD) vill filma dagens sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Daniel Jensen (KD) får filma fullmäktiges
sammanträde den 20 december 2017:
Kommunfullmäktige beslutar att Daniel Jensen (KD) får filma fullmäktiges
sammanträde den 20 december 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/676.003

Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).
På grund av det behövde kommunfullmäktiges arbetsordning revideras för att
vara anpassad till den nya lagen. Kommunens controller fick i uppdrag av
kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på en ny arbetsordning
för kommunfullmäktige.
Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras:
8 §. Tillägg/förtydligande över när kommunfullmäktiges sammanträde SENAST
måste tillkännages på kommunens anslagstavla.
9-10 §§. har bytt plats då paragraf om annonsering hamnade under rubriken
”Sammanträde på distans” och inte under ”Tid och plats” i tidigare version av
arbetsordningen.
9 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat krav på annonsering i
lokaltidning.
10 §. Enligt 5 kap. 16 § KL är det fullmäktige som beslutar om ledamot får delta på
distans och inte ordföranden som i tidigare version av vår arbetsordning.
13 §. Ett tillägg och förtydligande om när kallelse om tid och plats SENAST ska
skickas ut till ledamöter.
16 §. Rättelse av felaktiga hänvisningar till paragrafer i arbetsordningen.
19 §. Tillägg och förtydligande avseende tid för justering av protokoll samt rättelse
av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.
21 § 4:e stycket. Korrigering av hänvisning till KL.
31 §. Korrigering av hänvisning till KL samt felaktiga uppgifter om beslutsnivå
och när beslut delges förslagsställaren.
32 §. Korrigering av hänvisning till KL.
33 §. Korrigering av hänvisning till KL.
34 §. Rättelse av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.
43 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat fysisk anslagstavla
samt för att hänvisa till rätt paragraf i nya KL avseende protokollets
tillkännagivande.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 468.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 220.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
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Dnr KS 2017/679.003

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev.
ändringar som behöver göras.
Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras:
1 §. Ny hänvisning till rätt KL.
5 §, punkt 4. Ny hänvisning till rätt paragrafer i nya KL.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 469.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 221.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
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Dnr KS 2017/673.003

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev.
ändringar som behöver göras.
Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i byggnadsnämndens
reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 470.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 222.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
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Dnr KS 2017/674.003

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och
utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev.
ändringar som behöver göras.
Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i kultur- och utbildningsnämndens reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nytt reglemente för kultur- och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 471.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 223.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
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Dnr KS 2017/675.003

Socialnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev.
ändringar som behöver göras.
Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i socialnämndens reglemente
behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 472.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 224.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
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Dnr KS 2017/539.041

Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) taxor 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnar Carlsson (C) och Roland Björndahl (M) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. Taxorna ska fastställas
av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

• Direktionens beslut 2017-09-20, § 31.
▪ Begäran om antagande av taxor för 2018 Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
• Skrivelse från Vänersborgs kommun.
▪ Rättat förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018.
▪ Missiv från NÄRF.
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 456.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 216.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2017/649.024

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från
och med 1 februari 2018.
2. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram
tillämpningsanvisningar.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd
arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensionsoch trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida
privatekonomin.
Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme
för lokala eller individuella överenskommelser.
Syftet med pensionspolicyn är att:
1. Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor
2. Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner
knutna till ålder
3. Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och
andra förmåner som är knutna till ålder
4. Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den
enskildes behov och förutsättningar
5. Öka attraktionen som arbetsgivare
Beslutsunderlag
• Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun.
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 453.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 219.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
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Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från
och med 1 februari 2018.
2. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
T.f. HR-chefen
KFS
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Dnr KS 2017/648.042

Delårsbokslut 2017-07-31 för Dalslands miljö- och
energiförbund med revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har den 15 november 2017 översänt
delårsbokslut för perioden 2017-01-01--07-31.
Rapporten visar på ett underskott på 83 tkr för delåret.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Dalslands miljö- och energiförbund delårsrapport 2017-07-31.
Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-10-19, § 47.
Revisorernas rapport och promemoria.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 467.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 212.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

14

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-12-20

§ 154

Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2017/658.042

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2017-06-30
med revisionsberättelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har den 21 november 2017 översänt delårsrapport
för perioden 2017-01-01--06-30.
Rapporten visar på ett underskott på 646 tkr för första halvåret 2017.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2017-06-30
Revisorernas rapport och promemoria.
Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2017-09-21, § 45.
Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 478.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 217.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2016/598.460

Svar på motion om att minska köttkonsumtionen i Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion.
2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen.
3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 %
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken.
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att
1. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda förutsättningarna för att kommunen, genom samarbete med lokala organisationer
och företag, kan verka för att sprida information och kunskap om varför
människor i Melleruds kommun bör minska konsumtionen av köttprodukter.
2. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa målet 100 %
för andelen närproducerat kött i de egna köken, samt arbeta fram en strategi för
att uppnå målet.
3. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån miljö- och
hushållsekonomiska aspekter i samverkan med berörda nämnder och styrelser
arbeta fram åtgärdsförslag för hur köttkonsumtionen i de egna köken kan
minskas med 40 % till 1990 års nivå.
Serviceenheten redovisar här hur de arbetar för mer vegetarisk kost inom sin
verksamhet.
En gemensam livsmedels- och måltidspolicy har antagits efter det att motionen
inkom. Policyn uttrycker ett antal mål för verksamheten samt är ett styrdokument
och stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i berörda
kommuner.
Även kommunallagens princip om likabehandling och möjligheterna till kravställning
vid offentlig upphandling är faktorer som behöver tas under övervägande i
sammanhanget.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion
Livsmedel- och måltidspolicy, § 48, KF 2017-04-19
Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Närproducerat och LOU, Upphandlingsmyndigheten
Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 450.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 226.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Johnsson (MP), Tommy W Johansson (S) och Karin Hilmér (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion.
2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen.
3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 %
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Johansson
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Dnr KS 2016/20.026

Svar på motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds
kommun som besvarad.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Rexefjord (SD), Martin Andersson (SD), Ann-Christine Österberg (SD) och
Anette Levin (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jörgen
Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Gert Lund (SD) föreslår i en motion som inkom den 14 januari 2016, att Melleruds
kommun som arbetsgivare ser till att de anställda inom äldrevården och förskolan
har tillgång till erforderliga kläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att
själva behöva stå för denna extrakostnad som det medför.
Den 12 september 2017 beslutade arbetsutskottet remittera motionen till
socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Båda nämnderna föreslår i sina yttranden att motionen bör anses som besvarad.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-09, § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-21, § 75
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-12, § 334
Kultur- och utbildningschefen tjänsteskrivelse
Kultur- och utbildningsnämnden beslut 2017-10-25, § 68
Socialchefens förslag
Socialnämnden beslut 2017-10-27, § 132.
Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 451.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 227.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Michael Melby (S), Karin Nodin (C), Tony Johansson (MP)
och Marianne Sand Wallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds
kommun som besvarad.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändring att
ytterligare resurser för skor och ytterkläder tillförs förvaltningarna motsvarande
1.500 kr per person och år för samtliga tillsvidareanställda i förskoleverksamheten
samt hemvården. Finansiering sker genom av kommunstyrelsen avsatta medel.
Anette Levin (L): Bifall till motionen i sin ursprungliga form, utan ändring.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
1.
2.

Kommunstyrelsens förslag och Anette Levins (L) förslag ställs mot varandra.
Bifalls Anette Levins (L) förslag röstar kommunfullmäktige om
ändringsyrkandet från Ulf Rexefjord (SD).

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Anette Levins (L) förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Anette Levins (L) förslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Anette Levins (L) förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens resultat och 5 nej-röster för Anette Levins
(L) förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare

Ja

Tommy W Johansson

S

X

Peter Ljungdahl

C

X

Christine Andersson

S

--

Eva Pärsson

M

X

Karin Hilmér

C

X

Morgan Mathiasson

SD

Martin Andersson

S

X

Rune Stenén

C

X

Marianne Sand Wallin

S

X

Daniel Jensen

KD

X

Harald Ericson

M

Tony Johansson

--

--

X

MP

X

Michael Melby

S

X

Ulf Rexefjord

SD

X

Jeanette Krafft

C

Jörgen Eriksson

KIM

Pål Magnussen

V

Annika Briving

S

X

Gunnar Karlsson

C

X
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X

Kent Bohlin

Henrik Nilsson

Nej

X
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Ja

Anette Levin

L

Roland Björndahl

M

X

Ola Johansson

S

X

Karin Nodin

C

X

Lars Nilsson

S

X

Gert Lund

SD

Lisbeth Berglöv

KD

X

Thomas Hagman

S

X

Georg Eriksson

M

X

Inger Jochnick

MP

X

Florence Jonasson

S

X

Morgan E Andersson

C

X

Ann-Christine Österberg

X

25
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Dnr KS 2017/706.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Mats Persson (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mats Persson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Mats Persson (MP) har den 7 december 2017 avsagt sig förtroendeuppdraget
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Mats Perssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Mats Persson (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mats Persson (MP).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Mats Persson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Troman
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2017/606.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kulturoch utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Sofia Ahlström (M) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden från och med den
31 december 2017.
Sammanfattning av ärendet
Sofia Ahlström (M) har den 23 oktober 2017 avsagt sig förtroendeuppdrag som
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden från och med den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
• Sofia Ahlströms avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Sofia
Ahlström (M) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden från och med den 31 december 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sofia Ahlström
Kultur- och utbildningsnämnden
Troman
Personalenheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-12-20

§ 159

Sammanträdesdatum

sida

23

Dnr KS 2017/606.119

Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ludwig Mossberg (M) till ny ledamot i kulturoch utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sofia Ahlström (M) den den 23 oktober 2017 avsagt sig
förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden från och
med den 31 december 2017 ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att utse Ludwig
Mossberg (M) till ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden från och med den
1 januari 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ludwig Mossberg
Kultur- och utbildningsnämnden
Troman
Personalenheten - löner
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§ 160

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Motion om att kommunen utesluter eller kraftigt
begränsar läsk och sötsaker i det sortimentet
som säljs vid kommunens anläggningar (Rådahallen, Dahlstiernska gymnasiet, Stinsen och
Rådaskolan)

Inlämnad av
Ulf Rexefjord (SD)

Dnr KS 2017/684
Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha fler än 25 medarbetare

Roland Björndahl (M)

Dnr KS 2017/733
Beslutsunderlag
• Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): 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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§ 161

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att som
Melleruds kommun startar "metoo"
för att förhindra trakasserier

Inlämnad av

Besvaras av

Anders Ljungqvist
Dals Rostock

Kommunstyrelsen

Johnny Persson
Håverud

Kommunstyrelsen

Annica Knudsen
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/646
Medborgarförslag att tända upp
belysningen från Edsvägen till
Håverud vid Akvedukten
Dnr KS 2017/659
Medborgarförslag om förbud av
raketer och smällare
Dnr KS 2017/691
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Länsstyrelsens meddelande den 20 november 2017 om valbarhetshinder för
ersättaren i kommunfullmäktige, Karin Fredman (L), på grund av att hon inte
längre är folkbokförd i valområdet. Dnr KS 2017.683.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/665.028

Utdelning av trotjänarbelöningar 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet med gemensamt julbord i
Stallet i Tingshusparken i Mellerud med utdelning av trotjänarbelöningar
till Matti Bertilsson, Birgitta Berg, Anna-Maria Andersson, Liselott Fridh, Torunn
Åström, Agneta Andersson, Christina Andersson, Anette Almér, Christina Eriksson,
Mats Eriksson, Rose-Marie Johansson, Malin Andersson-Holmsten, Ann-Charlotte
Andreassen och Ann-Mari Pettersson som arbetat i 25 år för kommunen.
Ann-Sofie Andersson, Ann Katrine Karlsson, Eva-Lotta Andersson och Yvonne
Östlind är förhindrade att delta vid ceremonin.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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