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Dnr KS 2018/344.041

Investeringsbudget 2019, 2020-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i syfte att förbättra och
förtydliga beredningen. De poster det råder delade meningar om i förslag 2 kontra
förslag 1 behöver klargöras och motiveras varför man prioriterar som man gör.
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.
Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet
för vidare beredningen.
Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Mellerudsperspektiv.
För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga
omkring 40 Mnkr, förutsatt att resultatet uppgår till 2 procent av skatter och
bidrag, dvs. 12-13 Mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 134, att återremittera
ärendet för vidare beredning med särskilt fokus på de delar som avser:
• minskning av asfaltering.
• förskjutning i tid till 2020 gällande ny kommunentré.
• Minskning av maskininvestering inom förråd och service.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 134.
Förslag (1) till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.
Reviderat förslag (2) till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 444.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 250.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Sand Wallin: Bifall till Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 2019 och
investeringsplan för 2020-2021 enligt förslag 1.
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Morgan E Andersson (C): Avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till
investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021 enligt förslag 2,
med ändringsyrkande i förslag 2 om minskning av utbyggnaden av Sapphult med 4
miljoner.
Ulf Rexefjord (SD): Återremiss av ärendet i syfte att förbättra och förtydliga
beredningen. De poster det råder delade meningar om i förslag 2 kontra förslag 1
behöver klargöras och motiveras varför man prioriterar som man gör.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag eller om
ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige ska avgöra
ärendet idag.
Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till förslaget att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst till förslaget att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för förslaget att ärendet ska avgöras idag och 15 nej-röster för
förslaget att ärendet ska återremitteras beslutar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet. Enligt KL 5:50 ska fullmäktige återremittera ett ärende på
förslag av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Omröstningslista § 157
Ordinarie ledamöter

Parti

Kent Bohlin

(S)

Peter Ljungdahl

(C)

Ulf Rexefjord

Ersättare

Parti

Ja

(M)

Marianne Sand Wallin

(S)

Morgan E Andersson

(C)

X
X
x
X
X
X

Reine Hassel

(SD)

Jörgen Eriksson

(KIM)

Thomas Hagman

(S)

Eva Pärsson

(M)

X

(KD)

X

(C)

X

Daniel Jensen
Karin Nodin

X
X

(SD)

X

Christine Andersson

(S)

X

Michael Melby

(S)

X

Pål Magnussen

(V)

X

Christina Andersson

(C)

Berny Dahlberg

Martin Andersson

(SD)

Anita Augustsson

(KIM)

Florence Jonasson

(S)

X
X
X
X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Lars Gunnar Larsson

(C)

Tony Johansson

Karolina Wessman-Hultman

(C)

X

(SD)

X

Lars Nilsson

(S)

X

Patrik Tellander

(M)

Lisbeth Berglöv

(KD)

Liselott Hassel

Eva Larsson

(S)

Martin Eriksson

(C)

Gert Lund
Roland Björndahl
Summa
Justerandes sign

Avstår

X

(SD)

Ludwig Mossberg

Nej

X
Ann-Christin Larsson
Olof Sand

(KD)

X

(S)

X
X
X

(SD)
X

(M)
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Utdragsbestyrkande

15

0

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

§ 158

Sammanträdesdatum

sida

9

Dnr KS 2018/658.042

Delårsbokslut 2018-07-31 för Dalslands miljö- och
energiförbund med revisionsrapport och revisorernas
utlåtande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har den 30 oktober 2018 översänt delårsbokslut
för perioden 2018-01-01--07-31.
Rapporten visar på ett överskott på 287 tkr för miljö- och energikontoret och ett
underskott på 464 tkr för Hållbar Utveckling Väst (HUV) för delåret 2018.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2018-07-31.
Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2018-10-11, § 24.
Revisorernas rapport och promemoria 2018-10-15.
Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 422.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 238.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2018/624.007

Svar på revisionsrapporten Granskning av hanteringen av
allmän handling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC
granskat hanteringen av allmänna handlingar i Melleruds kommun.
Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen, socialnämnden
och kultur- och utbildningsnämnden har säkerställt att hanteringen av allmänna
handlingar sker på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån granskningen är vår sammanfattade bedömning att nämnderna i stort säker
ställt en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Granskningen visar
samtidigt på några brister och utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi
följande rekommendationer:
• Kommunstyrelsen bör revidera handboken för hantering av allmänna handlingar,
då den i dag hänvisar till PUL som ersatts med GDPR sedan 25 maj i år.
• Granskade nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig utformning av arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan samt arkivförteckning. Förutom en
revidering bör även en systematisk uppföljning och kontroll implementeras, där
kommunstyrelsen som arkivmyndighet har ett särskilt ansvar.
• Granskade nämnder bör säkerställa att regler och riktlinjer för hantering av
allmänna handlingar är etablerade och välkända bland medarbetarna.
• Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden bör säkerställa att alla
förfrågningar om allmänna handlingar besvaras. Socialnämnden bör också
säkerställa att besvärshänvisning alltid ges vid avslag av utlämnande av
handling.
• Kultur- och utbildningsnämnden bör uppdatera nämndens delegationsordning
och inkludera delegation på avslag av utlämnande av allmän handling om inte
nämnden själv fattar beslut i frågan.
Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den
11 oktober 2018 och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och
nämnderna med begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av
granskningen senast den 31 december 2018. Rapporten skickas även för kännedom
till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018, § 240, att överlämna
revisionsrapporten till kommunchefen för åtgärder i enlighet med revisorernas
påpekanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

sida

11

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän handling.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 441.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 240.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2018/676.163

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds
kommun (POSOM)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 mars 2019
1. upphäva plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och
katastrofer samt organisation av POSOM-gruppen i Melleruds kommun.
2. fastställa plan för POSOM i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Den 10 maj 2017 fastställde kommunstyrelsen instruktion för krisberedskapsarbete
i Melleruds kommun. I instruktioner ges nödvändiga uppdrag till nämnderna för att
minska riskerna och sårbarheterna som identifierades i 2017 års risk- och
sårbarhetsanalys.
I uppdrag 20 i instruktionen anges att ”kommunstyrelseförvaltningen ska i
samverkan med socialtjänsten under 2017 ta fram en ny plan för psykiskt och
socialt omhändertagande. Planen bör tas fram i samverkan med kommunerna i
Dalsland (HP).”
Under framför allt 2018 har Dalslandskommunerna aktivt arbetat för att etablera
samverkan mellan varandra och lära av varandras organisationer. Vid utvecklad
operativ samverkan blir det tydligt vilka fördelar som en mer harmonierad syn
på POSOM har.
I enlighet med reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun
sammanbinder detta förslag arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande vid
olyckor och katastrofer med krisberedskapsarbetet. Denna anknytning betonas
även i Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
Förslaget innebär att det praktiska POSOM arbetet bedrivs på liknande sätt som
idag. En skillnad är att samordnaren föreslås vara en tjänsteperson. Förslaget är
utarbetat av säkerhetssamordnaren och socialförvaltningen. Planen beaktar även
värdefulla inspel från nuvarande POSOM-organisation och samverkande aktörer.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till plan för POSOM i Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 432.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 260.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 mars 2019
1.

upphäva plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och
katastrofer samt organisation av POSOM-gruppen i Melleruds kommun.

2.

fastställa plan för POSOM i Melleruds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnaren
KFS
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Dnr KS 2018/666.174

Frister för sotning i Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna frister för rengöring enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Sammanfattning av ärendet
Frister (tidsintervall) för rengöring (sotning) föreskrivs av kommunen enligt lagen
om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Ansvaret kommunen har är att rengöring
sker av de fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler som inte
uteslutande eldas med gas. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och
därmed jämförliga utrymmen. Rengöringen av dessa ska ske med intervaller som
ska fastställas av kommunen.
Dagens frister om rengöring antogs av kommunfullmäktige 2005 och följde Statens
Räddningsverk Allmänna råd. 2014 kom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (före detta Statens Räddningsverk) ut med en ny föreskrift, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6), där nya frister rekommenderades.
Plan- och byggenheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följa
rekommendationerna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) enligt nedan.
Värme-. Varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Frist
3 ggr/år
2 ggr/år
1 ggr/år

Tillämpningskriterier
Avser konventionella pannor
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande
Frist
3 ggr/år
1 år
2 år

Justerandes sign

Tillämpningskriterier
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
överstiger 60 kW.
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
uppgår till högst 60 kW.
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Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning
göras enligt följande.
Frist
6 ggr/år
1 år

Tillämpningskriterier
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja
eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder
tillämpas.
Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.
Frist
1 år
3 år
3 år

Tillämpningskriterier
Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning
av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den
huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är
uppställd eller för matlagning.
Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök
Sotning kan ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast
används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske en
gång per år.
Övrigt
Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta
• undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
• möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl,
samt
• övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 184, att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna frister för rengöring enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Beslutsunderlag
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
• Byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, § 184.
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 425.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 254.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna frister för rengöring enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/706.003

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145.
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 449.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 241.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/707.003

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145.
Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 450.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 242.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/708.003

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145.
Förslag till nytt reglemente för kultur- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 451.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 243.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

§ 165

Sammanträdesdatum

sida

20

Dnr KS 2018/709.003

Socialnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145.
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 452.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 244.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/710.003

Valnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av valnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 145, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för
styrelser och nämnder med anledning av beslutet att varje nämnd och styrelse
ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 145.
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 453.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 245.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av valnämndens reglemente
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2017/275.819

Svar på motion om att starta en fritidsbank i Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad eftersom det i nuläget saknas
förutsättningar att inrätta en fritidsbank i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslog i en motion den 16 maj 2017 att kommunfullmäktige
beslutar att kommunen öppnar en fritidsbank i Mellerud.
Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 223, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.
En fritidsbank är en plats där personer kan låna fritidsutrustning som skänkts till
fritidsbanken. Det är helt gratis att låna.
För att få kallas fritidsbank måste verksamheten följa de riktlinjer som
organisationen Fritidsbanken har satt upp.
För att öppna en fritidsbank behövs lokal och personal, samt att verksamheten har
en fast hemvist i organisationen. Dessutom behövs aktiv medverkan från föreningar
för att få Fritidsbanken etablerad.
I dagsläget saknas lämplig lokal, ingen förening har visat intresse för projektet och
kostnaden skulle bli relativt hög, cirka 600 tkr per år plus vissa startkostnader.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 223.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 443.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 255.

Förslag till beslut på sammanträdet
Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad eftersom det i nuläget saknas
förutsättningar att inrätta en fritidsbank i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Pål Magnussen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

§ 168

Sammanträdesdatum

sida

23

Dnr KS 2018/656.024

Arvoden och ersättningar till valdistriktens ordförande/
vice ordförande och röstmottagarna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att arvodet för valarbetare revideras och förtydligas
enligt föreliggande förslag 1.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande bestämmelser om arvode och ersättningar till valdistriktens ordförande
och vice ordförande behöver förtydligas.
Valhandläggaren tar fram förslag till hur bestämmelserna kan förtydligas.
Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om denna typ av arvoden och
ersättningar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Valhandläggarens tjänsteskrivelse med presentation.
Ersättning till politiker 2018.
Valnämndens beslut 2018-10-08, § 53.
Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 407.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 258.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att arvodet för valarbetare revideras och förtydligas
enligt föreliggande förslag 1.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Valnämnden
Personalenheten
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/618.006

Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2019 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 30 januari

Ons 24 april

Ons 25 september

Ons 30 oktober

Ons 27 februari

Ons 29 maj

Ons 27 november

Ons 27 mars

Ons 26 juni

Ons 18 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd
sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen
bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 225, att återremittera
ärendet för att undersöka möjligheten att flytta kommunfullmäktiges sammanträden från onsdagar till torsdagar för att underlätta för förtroendevalda som
veckoarbetspendlar att delta i sammanträdena.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till sammanträdesplan 2019.
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 225.
Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 440.
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 252.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2019 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 30 januari

Ons 24 april

Ons 25 september

Ons 30 oktober

Ons 27 februari

Ons 29 maj

Ons 27 november

Ons 27 mars

Ons 26 juni

Ons 18 december

Ulf Rexefjord (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges
sammanträden flyttas från onsdagar till torsdagar.
Pål Magnussen (V): Bifall till Ulf Rexefjords (SD) förslag.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Chefssekreteraren

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/661.003

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, i den mån inte annat anges i lagar eller
författning, ska inkallande av ersättare i styrelser och nämnder samt i
kommunstyrelsens arbetsutskott ske enligt följande:
1. I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra
inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna
tagits upp i protokollet.
2. Vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning
gälla, i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:
Ordinarie ledamot

Ersättare

C

M, KIM, KD, MP, L

L

C, M, KIM, KD, Mp, S

KD

C, M, KIM, MP, L, S, SD, V

KIM

C, M, KD, MP, L, SD, V, S

M

C, KIM, KD, MP, L, SD, S, V

MP

C, M, KIM, KD, L, S, V, SD

S

V, C, L, M, MP, KD, KIM, SD

SD

M, KD, KIM

V

S

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod fastställa
ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder vid förhinder från samma
parti. Samma regler för inkallande av ersättare ska även gälla i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsekontoret har begärt in förslag från respektive partigrupp som är
representerad i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 428.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 247.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att, i den mån inte annat anges i lagar eller
författning, ska inkallande av ersättare i styrelser och nämnder samt i
kommunstyrelsens arbetsutskott ske enligt följande:
1. I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra
inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna
tagits upp i protokollet.
2. Vid förhinder från ersättare från samma parti ska inkallandeordning gälla, i den
ordning ersättarna upptagits i protokollet och enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
AB Melleruds Bostäder
Partiernas gruppledare i KF
KFS

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden
2019-2022 utse
Ledamöter
Morgan E Andersson
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

(C)
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Mohamed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Gert Lund
Martin Andersson

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

2. välja Morgan E Andersson (C) till kommunstyrelsens ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
3. välja Eva Pärsson (M) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022.roland
4. välja Michael Melby (S) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet bestå av elva ledamöter och elva
ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och
en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 43.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Justerandes sign
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Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ersättare och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Liselott Hassel (SD): föreslår Ulf Rexefjord (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Marianne Sand Wallin utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 11 röster för Michael Melby (S), 6 röster för Ulf Rexefjord (SD) och
14 blanka röster beslutar fullmäktige att utse Michael Melby.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden
2019-2022 utse
Ledamöter
Anette Levin
Jörgen Eriksson
Henrik Nilsson
Frida Wännman-Kvantenå
Kent Bohlin
Johnny Stücken
Berny Dahlberg

(L)
(KIM)
(M)
(C)
(S)
(S)
(SD)

Ersättare
Henrik Sandberg
Zoran Firis
Katarina Kvantenå
Maria Pettersson-Lans
Annika Briving
Hussin Khalaf
Tony Andersson

(MP)
(KD)
(M)
(C)
(S)
(S)
(SD)

2. välja Anette Levin (L) till byggnadsnämndens ordförande för mandatperioden
2019-2022.
3. välja Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
4. välja Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 44.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Daniel Jensen (KD): bifall till valberedningens förslag med ändringsyrkandet att
Zoran Firis (KD) ersätter Jan Berglöv (KD) som ersättare.
Justerandes sign
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Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag med Daniel Jensens (KD)
ändringsyrkande om ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Ulf Rexefjord (SD): föreslår Berny Dahlberg (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Marianne Sand Wallin utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 10 röster för Kent Bohlin (S), 6 röster för Berny Dahlberg (6) och 15 blanka
röster beslutar fullmäktige att utse Kent Bohlin.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Byggnadsnämnden
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och utbildningsnämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse
Ledamöter
Tomas Nilsson
Ann-Christin Larsson
Ludwig Mossberg
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin
Anwar Rasul
Ulf Rexefjord

(C)
(KD)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(SD)

Ersättare
Anna Sanengen
Mauri Simson
Patrik Tellander
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

(C)
(L)
(M)
(MP)
(S)
(S)
(SD)

2. välja Tomas Nilsson (C) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
3. välja Ludwig Mossberg (M) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande för mandatperioden 2019-2022.
4. välja Marianne Sand-Wallin (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice
ordförande för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och
sju ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och
en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 45.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ersättare och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Justerandes sign
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Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Liselott Hassel (SD): föreslår Ulf Rexefjord (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Reine Hassel utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 10 röster för Marianne Sand Wallin (S), 6 röster för Ulf Rexefjord (SD) och
15 blanka röster beslutar fullmäktige att utse Marianne Sand Wallin.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Kultur- och utbildningsnämnden
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse
Ledamöter
Daniel Jensen
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Augustsson
Kerstin Nordström
Eva Larsson
Liselott Hassel

(KD)
(M)
(C)
(KIM)
(S)
(S)
(SD)

Ersättare
Paula Törnqvist
Daniel Berglöv
Maja Holmgren
Sofia Falander
Olof Sand
Christine Andersson
Lillis Grödem

(KD)
(M)
(C)
(MP)
(S)
(S)
(SD)

2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för mandatperioden
2019-2022.
3. välja Karin Nodin (C) till socialnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2019-2022.
4. välja Kerstin Nordström (S) till socialnämndens 2:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 46.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ersättare och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Ulf Rexefjord (SD): föreslår Liselott Hassel (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Marianne Sand Wallin utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 10 röster för Kerstin Nordström (S), 8 röster för Liselott Hassel (SD) och
13 blanka röster beslutar fullmäktige att utse Kerstin Nordström.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Socialnämnden
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Lennart Karlsson
Tony Johansson
Monika Björndahl
Reine Dahlman
Martin Andersson

(C)
(MP)
(M)
(S)
(SD)

Ersättare
Claes-Börje Olsson
Zoran Firis
Reidar Gustafsson
Johnny Stücken
Liselott Hassel

(C)
(KD)
(KIM)
(S)
(SD)

2. välja Lennart Karlsson (C) till valnämndens ordförande för mandatperioden
2019-2022.
3. välja Tony Johansson (MP) till valnämndens 1:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2022.
4. Reine Dahlman (S) till valnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden
2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska enligt reglementet bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 47.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Daniel Jensen (KD): bifall till valberedningens förslag med ändringsyrkandet att
Zoran Firis (KD) ersätter Jan Berglöv (KD) som ersättare.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag med Daniel Jensens (KD)
ändringsyrkande om ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Ulf Rexefjord (SD): föreslår Martin Andersson (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Marianne Sand Wallin utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 10 röster för Reine Dahlman (S), 6 röster för Martin Andersson (SD) och 15
blanka röster beslutar fullmäktige att utse Reine Dahlman.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisorer för kommunens räkenskaper 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisorer för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse
Revisorer
Evert Magnusson
--Johan Lorentzon
--Conny Eriksson

(S)
(M)
(SD)

2. återremittera ärendet i den del som berör val av Tommy W Johansson (S) som
revisor på grund av lämpligheten i att föregående mandatperiods ordförande i
kommunstyrelsen ingår i revisionen, trots att inga laglighetshinder föreligger.
3. återremittera förslaget om Helena Karlsson-Hultman på grund av behovet att
belysa frågan om jäv och detsamma i revisionens arbete.
4. återremittera ärendet om val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande av
revisorer som en följd av punkterna 2 och 3.
Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Florence Jonasson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt reglementet bestå av fem revisorer. Bland
revisorerna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice ordförande.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 42.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorer.
Morgan E Andersson (C): Bifall till valnämndens förslag att välja Evert Magnusson
(S), Johan Lorentzon (M) och Conny Eriksson (SD) till revisorer. Återremiss av
förslaget om Helena Karlsson-Hultman på grund av behovet att belysa frågan om
jäv och detsamma i revisionens arbete. Återremiss av Tommy W Johansson (S)
grund av lämpligheten i att föregående mandatperiods ordförande i
kommunstyrelsen ingår i revisionen, trots att inga laglighetshinder föreligger.
Justerandes sign
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Beslutsgång 1
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs.
Beslutsgång 2
Innan omröstningen genomförs frågar ordföranden på förslag av Morgan E
Andersson (C) om fullmäktige kan besluta om de tre förslagen som sammanfaller
med yrkandet. Ordföranden finner att fullmäktige väljer Evert Magnusson (S),
Johan Lorentzon (M) och Conny Eriksson (SD) till revisorer.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Återremiss av Tommy W Johansson (S) på grund av lämpligheten i att föregående
mandatperiods ordförande i kommunstyrelsen ingår i revisionen, trots att inga
laglighetshinder föreligger.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Tommy W Johansson (S) som revisor
eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
välja Tommy W Johansson (S) som revisor.
Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till valberedningens förslag.
Nej-röst till Morgan E Anderssons förslag att återremittera förslaget.
Omröstningsresultat 1
Med 15 ja-röster för valberedningens förslag och 16 nej-röster för Morgan E
Anderssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Morgan E Anderssons
förslag. Omröstningsresultat – se bilaga.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Morgan E Andersson (C): återremittera förslaget om Helena Karlsson-Hultman på
grund av behovet att belysa frågan om jäv och detsamma i revisionens arbete.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Helena Karlsson-Hultman som revisor
eller om förslaget ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande i
revisionen.
Morgan E Andersson: Återremiss av förslag till ordförande eftersom fullmäktige
återremitterat val av två ledamöter.
Justerandes sign
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Lars Nilsson (S): eftersom fullmäktige inte valt alla revisorer bör fullmäktige
återremittera frågan om val av presidium till dess att revisionen är vald.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar om ärendet med val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
av revisorer ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner
att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Personalenheten
Troman
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Omröstningslista § 176
Ledamöter

Parti

Kent Bohlin

(S)

Peter Ljungdahl

(C)

Ulf Rexefjord

Tjänstgörande ersättare

(M)

Marianne Sand Wallin

(S)

Morgan E Andersson

(C)

X
X
X
X
X

Reine Hassel

(SD)

Jörgen Eriksson

(KIM)

Thomas Hagman

(S)

Eva Pärsson

(M)

X

(KD)

X

(C)

X

Daniel Jensen
Karin Nodin
Berny Dahlberg

X
X
X

(SD)

X

Christine Andersson

(S)

X

Michael Melby

(S)

X

Pål Magnussen

(V)

X

Christina Andersson

(C)

Martin Andersson

(SD)

Anita Augustsson

(KIM)

Florence Jonasson

(S)

Tony Johansson

X
X
X
Olof Sand

X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Lars Gunnar Larsson

(C)

Liselott Hassel

Karolina Wessman-Hultman

X

(SD)

X

Lars Nilsson

(S)

X

Patrik Tellander

(M)

Lisbeth Berglöv

(KD)

Eva Larsson

(S)

Martin Eriksson

(C)

Gert Lund
Roland Björndahl

X
Ann-Christin Larsson

X
X
X

(SD)

X

(M)

X

Summa

Justerandes sign

Avstår

X

(SD)

Ludwig Mossberg

Ja Nej

15
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Dnr KS 2018/592.111

Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds
Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie
bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande:
Ledamöter
Robert Svensson
Sven Eriksson
Lisbeth Berglöv
Thomas Hagman
Martin Andersson

(C)
(M)
(KD)
(S)
(SD)

Suppleanter
Martin Larsson
Rickard Eriksson
Henrik Sandberg
Johnny Stücken
Liselott Hassel

(C)
(M)
(MP)
(S)
(SD)

2. nominera Robert Svensson (C) till bolagets ordförande för mandatperioden
2019-2023.
3. nominera Sven Eriksson (M) till bolagets 1:e vice ordförande för mandatperioden
2019-2023.
4. nominera Thomas Hagman (S) till bolagets 2:e vice ordförande för
mandatperioden 2019-2023.
Sammanfattning av ärendet
AB Melleruds Bostäders styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och med lika
många suppleanter.
Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från
ordinarie årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma eller intill dess extra
årsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 48.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordinarie ledamöter och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till suppleanter.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på valberedningens förslag till suppleanter och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om ordförande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 4
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 1:e vice
ordförande.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på valberedningens förslag om 1:e vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 5
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till 2:e vice
ordförande.
Ulf Rexefjord (SD): föreslår Martin Andersson (SD) som 2:e vice ordförande.
Beslutsgång 5
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamöterna Morgan E Andersson och Marianne Sand Wallin utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för röstningen.
De röstande avger efter upprop i ordning efter närvarolistan sina valsedlar i en
valurna. Sekreterarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna räknas i tre högar.
Med 10 röster för Thomas Hagman (S), 6 röster för Martin Andersson (6) och 15
blanka röster beslutar fullmäktige att utse Thomas Hagman.
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Dnr KS 2018/703.028

Utdelning av trotjänarbelöningar 2018 samt avtackningar
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdet ajourneras kl. 19.10-21.00 för gemensamt julbord på
Rådarestaurangen i Mellerud med utdelning av trotjänarbelöningar till anställda och
förtroendevalda för 25 år samt avtackningar av förtroendevalda som slutar.
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Dnr KS 2018/685.056

Projekt Utbyte panna Kroppefjälls panncentral
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att
investeringsbudgeten för 2019, 2020-2021 tidigare återremitterades av
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kroppefjälls panncentral har en oljepanna som är ombyggd till fliseldning. Pannan
har under flera år krävt extra underhåll då den är utsliten. Fastighetsenhetens
målsättning har varit att klara hålla den i drift så länge vi har kvar Kroppefjällshemmet som verksamhet. Nu har pannan havererat och en bakbrand uppstod som i
sin tur medförde att pannan gick läck. Det är så allvarligt att det inte går att
svetsa, pannan är svetsad vid flera tillfällen tidigare.
Förslaget är att byta från torr flis till pellets då vi har det på flera andra
panncentraler, pelletsen medför högre driftsäkerhet som i sin tur medför mindre
driftstörningar. Pellets kan förvaras och skruvas till pannan från befintlig flisficka, vi
har en liknande lösning vid Åsebro Skola. Vi har möjlighet att leverera värme och
varmvatten med vår oljepanna som är reserv, det är en dålig affär då
oljeförbrukningen kostar mer än våra intäkter och att det är miljöovänligt.
Investeringen kommer leda till minskade uppvärmningskostnader för
Fjärrvärmekollektivet då tidigare panna har haft mycket driftstörningar.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxa. Projektet beräknas pågå
från den 1 januari till den 31 mars 2019. Projektet har inte påbörjats ännu.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 431.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 257.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Utbyte panna
Kroppefjälls panncentral och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
2. finansiering sker genom en omfördelning från investering Tillfällig förskolelösning
till investering Utbyte panna Kroppefjälls panncentral inom investeringsbudget
2018.
Marianne Sand Wallin (S): återremiss av ärendet med hänvisning till att
investeringsbudgeten för 2019, 2020-2021 tidigare återremitterades av
kommunfullmäktige.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/592.111

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande:
Revisorer
Evert Magnusson
--Johan Lorentzon
--Conny Eriksson

(S)
(M)
(SD)

2. återremittera förslaget till val av Tommy W Johansson som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.
3. återremittera förslaget till val av Helena Karlsson-Hultman som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.
Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 49.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD). Återremiss av övriga namn som en konsekvens av tidigare
återremiss av två förslag till ledamöter i kommunens revisorer.
Beslutsgång 1
Justerandes sign
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Ordföranden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD) kan nomineras till revisorer och finner att fullmäktige bifaller
förslaget.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på förslaget om Tommy W Johansson (S) kan nomineras som
revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att fullmäktige
bifaller detta.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på förslaget om Helena Karlsson-Hultman (C) kan nomineras
som revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att
fullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
AB Melleruds Bostäder
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energiförbund 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands
miljö- och energiförbund för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Morgan E Andersson
Michael Melby

(C)
(S)

Ersättare
Eva Pärsson
Thomas Hagman

(M)
(S)

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund ska bestå av tio
ledamöter och tio ersättare.
Melleruds kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 50.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands miljö- och energiförbund
Personalenheten
Troman
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Roland Björndahl

Justerandes sign

____________________
Marianne Sand Wallin

Utdragsbestyrkande

____________________
Morgan E Andersson
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och
energiförbund 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
för mandatperioden 2019-2022 för Melleruds kommun utse:
Revisor
Lennart Josefsson
Torgny Arvidsson
Thomas Glue
Johan Lorentzon
---

(S)
(C)
(C)
(M)

Ersättare
--Elisabeth Johansson
--Evert Magnusson

(S)
(S)

Bengtsfors kommun
Dals Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

2. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i den del som berör val
av den ena ordinarie revisorn, som en konsekvens av återremissen av val till
kommunfullmäktiges revisorer.
Reservation
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
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.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Bengtsfors kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 140.
Dals Eds kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12, § 122.
Färgelanda kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 139.
Melleruds kommuns valberednings beslut 2018-12-11, § 51.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag att välja Johan
Lorentzon (M) som revisor och Evert Magnusson (S) som ersättare. Återremiss av
den andra ledamoten som en konsekvens av återremissen av val till
kommunfullmäktiges revisorer.
Beslutsgång 1
Justerandes sign
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Ordföranden frågar på förslaget att välja Johan Lorentzon (M) som revisor och
Evert Magnusson (S) som ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige återremitterar förslag till den andra
ledamoten som en konsekvens av återremissen av val till kommunfullmäktiges
revisorer och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands miljö- och energiförbund
Personalenheten
Troman
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Roland Björndahl

Justerandes sign

____________________
Marianne Sand Wallin

Utdragsbestyrkande

____________________
Morgan E Andersson
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Dnr KS 2018/592.111

Nominering av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energinämnd 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands
miljö- och energinämnd för mandatperioden 2019-2022 nominera följande
ledamöter och ersättare:
Ledamöter
Jörgen Eriksson
Lars Nilsson

(KIM)
(S)

Ersättare
Åsa Eliasson
Marianne Sand-Wallin

(C)
(S)

Kommunfullmäktige beslutar att annonsera Berny Dahlberg (SD) som ledamot i
Dalslands Miljönämnd för det fall att representanter för alla Riksdagspartier skall
vara representerade i Dalslands miljönämnd.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljönämnd ska enligt reglementet bestå av åtta ledamöter och åtta
ersättare. Melleruds kommunfullmäktige ska nominera två ledamöter och två
ersättare till nämnden.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 52.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Ulf Rexefjord (SD): Nominerar Berny Dalberg (SD) istället för Lars Nilsson (S).
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Ulf Rexefjords (SD) förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.
Votering är begärd och ska genomföras.
Beslutsgång 2
Votering sker genom sluten omröstning eftersom omröstningen gäller personval.
Omröstningen utfaller med 6 röster på Berny Dalberg (SD), 9 röster på Lars Nilsson
(S) och 16 blanka. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Lars
Nilsson (S) ska utgöra förslaget vid nominering av ordinarie ledamot i Dalslands
miljö- och energinämnd för mandatperioden 2019-2022.
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Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om Jörgen Eriksson (KIM) och Lars Nilsson (S) kan nomineras
till ledamöter i Dalslands miljö- och energinämnd för mandatperioden 2019-2022.
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller detta.
Beslutsgång 4
Ordföranden frågar om Åsa Eliasson (C) och Marianne Sand-Wallin (S) kan
nomineras som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd för mandatperioden
2019-2022 och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands miljö- och energinämnd
Personalenheten
Troman
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Roland Björndahl

Justerandes sign

____________________
Marianne Sand Wallin

Utdragsbestyrkande

____________________
Morgan E Andersson
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands
Kanal AB för mandatperioden 2019-2022 utse följande:
Ledamot
Lars Johansson

(C)

Ersättare
Johnny Stücken

(S)

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Kanal AB ska enligt bolagsordningen bestå av tio ledamöter och tio
ersättare. Melleruds kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och ersättare
till styrelsen.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 53.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands Kanal AB
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas
Brålandas styrelse från bolagsstämman 2019 till och med
bolagsstämman 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget
Biogas Brålandas styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman
2023 utse
Ledamot
Morgan E Andersson

(C)

Suppleant
Michael Melby

(S)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ska utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda för perioden från bolagsstämman 2019 till och
med bolagsstämman 2023.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 54.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie
årssammanträde 2019 t o m ordinarie årssammanträde 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank för
mandatperioden 2019-2023 utse följande:
Huvudmän
Joacim Magnusson
Siv Olsson
Angel Porres
Reine Dahlman
Thomas Hagman

(KD)
(C)
(L)
(S)
(S)

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Sparbank ska enligt reglementet bestå av 32 huvudmän.
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem av dessa huvudmän till styrelsen.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 55.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands Sparbank
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 187

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamot
Roland Björndahl

(M)

Ersättare
Jan-Olof Frid

(S)

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska enligt
förbundsordningen bestå av sex ledamöter och sex ersättare varav Melleruds
kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 56.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

§ 188

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera nomineringen av revisor i Norra
Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för mandatperioden 2019-2022 grund av
tidigare återremiss om val av kommunens revisorer.
Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 57.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar beredningens förslag till revisor.
Morgan E Andersson (C): återremiss på grund av tidigare återremiss om val till
kommunens revisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Morgan E Andersson (C) förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 189

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i Fyrbodals Kommunalförbund 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals
kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamot
Morgan E Andersson

(C)

Ersättare
Michael Melby

(S)

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund består av sjutton ledamöter med
sjutton ersättare. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser
vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. De övriga medlemskommunerna
utser vardera en ledamot och en ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 58.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Fyrbodals kommunalförbund
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 190

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ersättare i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ersättare
Daniel Jensen

(KD)

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud består av representanter för medlemmarna Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan samt Vänersborgs och Melleruds kommuner.
Varje medlem utser vardera en ledamot och en ersättare. Vänersborgs kommun
utser en ordinarie ledamot medan Melleruds kommun utser en ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 59.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 191

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisor i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud för mandatperioden 2019-2022 utse följande:
Revisor
Evert Magnusson

(S)

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud ska enligt förbundsordningen ha en
revisor från vardera förbundsmedlem.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 60.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 192

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Lisbeth Berglöv
Lars Johansson
Sture Torstensson

(KD)
(C)
(S)

Ersättare
Sture Bäckström
Roy Larsson
Asbjörn Andersson

(KIM)
(C)
(S)

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska bestå av
nio ledamöter och nio ersättare från Bengtsfors, Melleruds och Årjängs
kommuner.
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 61.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 193

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisor i stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden
2019-2022 utse följande:
Revisor
Evert Magnusson

(S)

Ersättare
---

(C)

2. återremittera val av ersättare som en följd av tidigare återremiss av val till
kommunens revisorer.
Reservationer
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska utse en revisor och en
ersättare från vardera medlemskommun.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 62.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden i valberedningen redovisar beredningens förslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S) som revisor. Återremiss av
val till ersättare som följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S) som revisor och finner att
fullmäktige bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om återremiss av ersättare och finner att fullmäktige bifaller
detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 194

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Patrick Allier
Pål Magnussen
Lars Nilsson

(MP)
(V)
(S)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter till styrelsen för stiftelsen
Dalslands Konstmuseum.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 63.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Stiftelsen Dalslands Konstmuseum
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 195

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i föreningen
Grinstadvatten för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Karl-Åke Arvidsson

(C)

Ersättare
Conny Klingborg

(KIM)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
styrelsen för föreningen Grinstadvatten.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 64.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Föreningen Grinstadvatten
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 196

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisor och ersättare i föreningen Grinstadvatten
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen
Grinstadvatten för mandatperioden 2019-2022 utse:
Revisor
Conny Eriksson

(SD)

Revisorsersättare
Johan Lorentzon

(M)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för föreningen Grinstadvatten.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 65.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Föreningen Grinstadvatten
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 197

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i
Mellerud för mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Evert Magnusson

(S)

Ersättare
Ann-Christin Larsson

(KD)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
styrelsen för Föreningsarkivet i Mellerud.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 66.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Föreningsarkivet i Mellerud
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 198

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud för
mandatperioden 2019-2022 utse:
Ledamöter
Johan Lorentzon

(M)

Revisorsersättare
---

2. återremittera val av ersättare som en följd av tidigare återremiss av val till
kommunens revisorer.
Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.
Beslutsunderlag
•

Valberedningens beslut 2018-12-11, § 67.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden i valberedningen redovisar beredningens förslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): bifall till Johan Lorentzon (M) som revisor. Återremiss av
val till ersättare som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens
revisorer.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på förslaget om Johan Lorentzon (M) som revisor och finner att
fullmäktige bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om återremiss av ersättare och finner att fullmäktige bifaller
detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Föreningsarkivet i Mellerud
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 199

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
Vattenråd 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenråd 2019-2022 utses
Ledamot
Robert Svensson

(C)

Ersättare
Kent Bohlin

(S)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
styrelsen för Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 68.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden i valberedningen redovisar beredningens förslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): ändringsyrkande om att Robert Svensson (C) ersätter
Karin Hilmér (C) som ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget med Morgan E Anderssons (C) ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 200

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals
Vattenvårdsförbund 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals
vattenvårdsförbund 2019-2022 utses
Ledamot
Jörgen Eriksson

(KIM)

Ersättare
Kent Bohlin

(S)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
styrelsen för Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 69.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 201

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommittén
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Svinesundskommittén
2019-2022 utses
Ledamot
Morgan E Andersson

(C)

Ersättare
Michael Melby

(S)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Svinesundskommittén och ska utse en ledamot och
en ersättare till styrelsen för kommittén.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 70.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Svinesundskommittén
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum
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sida

75

Dnr KS 2018/592.111

Nominering av ersättare i styrelsen för Vänersamarbetet
ekonomisk förening 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till och ersättare i styrelsen för Vänersamarbetet
2019-2022 nominera
Ersättare
Roland Björndahl

(M)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är ingår i Vänersamarbetet ekonomisk förening och ska
nominera en ersättare till styrelsen.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 71.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Vänersamarbetet ekonomisk förening
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

§ 203

sida
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio
basbelopp) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp) för
mandatperioden 2019-2022 utse:
Revisorer
Evert Magnusson
--Johan Lorentzon
--Conny Eriksson

(S)
(M)
(SD)

2. återremittera förslaget till val av Tommy W Johansson som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.
3. återremittera förslaget till val av Helena Karlsson-Hultman som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.
Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp).
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 72.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar beredningens förslag till ledamöter.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD). Återremiss av övriga namn som en konsekvens av tidigare
återremiss av två förslag till ledamöter i kommunens revisorer.
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Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD) kan väljas till revisorer och finner att fullmäktige bifaller
förslaget.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på förslaget om Tommy W Johansson (S) kan nomineras som
revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att fullmäktige
bifaller detta.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på förslaget om Helena Karlsson-Hultman (C) kan nomineras
som revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att
fullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar –
skogs- och jordbruk 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för
skogsbruk och jordbruk för mandatperioden 2019-2022 utse:
Gode män
Anette Levin
Evert Magnusson
Jörgen Eriksson

(L)
(S)
(KIM)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för skogsbruk och jordbruk.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 73.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Lantmäteriet
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar –
tätortsförhållanden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för
tätortsförhållanden för mandatperioden 2019-2022 utse:
Gode män
Desiree Kingsson-Edhborg
Evert Magnusson
Anette Levin

(SD)
(S)
(L)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för tätortsförhållanden.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 74.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Lantmäteriet
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/592.111

Val av överförmyndare och ersättare 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare och ersättare för
mandatperioden 2019-2022 utse:
Överförmyndare
Peter Ljungdahl

(C)

Ersättare
Gunnar Karlsson

(C)

Sammanfattning av ärendet
Enligt 19 kap. 5 § Föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige ska utse en
överförmyndare och en ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 75.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden i valberedningen redovisar beredningens förslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): ändringsyrkande om att Gunnar Karlsson (C) ersätter
Karin Nodin (C) som ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget med Morgan E Anderssons (C) ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samverkande överförmyndare
Personalenheten
Troman
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Dnr KS 2018/715.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Lars Gunnar Larsson (C) befrias från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Gunnar Larsson (C).
Sammanfattning av ärendet
Lars Gunnar Larsson (C) har den 28 november 2018 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Lars Gunnar Larssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Lars Gunnar Larsson (C) befrias från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Gunnar Larsson (C).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Lars Gunnar Larsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-19

Sammanträdesdatum

sida

82

§ 208

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Länsstyrelsens beslut 2018-12-03 om att utse Kent Bohlin (S) till ny ledamot
och Annika Briving (S) till ny ersättare med anledning av Tommy W Johanssons
avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2018/691.
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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Dnr KS 2018/751.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Naim Berisha (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
från och med den 1 december 2018.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Naim Berisha (S).
Sammanfattning av ärendet
Naim Berisha har den 17 december 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Naim Berishas avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Naim Berisha (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
från och med den 1 december 2018.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Naim Berisha (S).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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