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Dnr KS 2014/596.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Stefan Hellman (MP) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stefan Hellman (MP).
Sammanfattning av ärendet
Stefan Hellman (MP) har den 10 december 2014 avsagt sig sitt förtroendeuppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige eftersom att han kommer att utses till revisor i
kommunen för mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
• Stefan Hellmans avsägelse.
Beslutet skickas till
Stefan Hellman
Länsstyrelsen Västra Götaland
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Information om valteknisk samverkan under mandatperioden
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
De politiska partierna Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Centerpartiet i
Melleruds kommunfullmäktige har till valberedningen anmält att de två partierna
träffat överenskommelse om valteknisk samverkan under mandatperioden 20152018 under beteckningen "Majoriteten".
De politiska partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna,
Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet i Mellerud i Melleruds
kommunfullmäktige har till valberedningen anmält att de sex partierna träffat
överenskommelse om valteknisk samverkan under mandatperioden 2015-2018
under beteckningen "Oppositionsalliansen".
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisorer för kommunens räkenskaper 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för kommunens räkenskaper
för mandatperioden 2015-2018 utse:
Revisorer
Evert Magnusson
Åke Carlsson
Thomas Johansson
Joacim Magnusson
Stefan Hellman

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

Med undantag för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Thomas Johansson (M) till ordförande för revisionen för mandatperioden
2015-2018.
2. välja Evert Magnusson (S) till vice ordförande för revisionen för mandatperioden
2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt reglementet bestå av fem revisorer. Bland
revisorerna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice ordförande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först på valberedningens förslag till
revisorer och därefter på förslag till ordförande och vice ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 6.
• SKL:s cirkulär.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Tommy W Johansson
Christine Andersson
Andreas Jonsson
Marianne Sand Wallin
Gunnar Karlsson
Peter Ljungdahl
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Patrick Allier
Pål Magnussen
Reine Hassel

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

Ersättare
Michael Melby
Mari-Anne Edmark
Ola Johansson
Christer Elander
Siv Olsson
Jeanette Krafft
Harald Ericson
Lisbeth Berglöv
Karin Fredman
Jörgen Eriksson
Martin Andersson

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

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Tommy W Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande för
mandatperioden 2015-2018.
2. välja Eva Pärsson (M) till kommunstyrelsens vice ordförande för mandatperioden
2015-2018.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamöter
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande och
vice ordförande i kommunstyrelsen.
Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden
för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Kent Bohlin
Naim Berisha
Karin Hilmér
Lars Olov Andersson
Ronny Westerlund
Jörgen Eriksson
Anette Levin

(S)
(S)
(C)
(C)
(M)
(KIM)
(FP)

Ersättare
Christer Elander
Annika Briving
Helena Sundström
Andreas Eriksson
Anders Nilsson
Jan Berglöv
Kent Palm

(S)
(S)
(C)
(C)
(M)
(KD)
(V)

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Karin Hilmér (C) till byggnadsnämndes ordförande för mandatperioden
2015-2018.
2. välja Anette Levin (FP) till byggnadsnämndes vice ordförande för
mandatperioden
2015-2018.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 8.
• SD:s förslag till ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter i
byggnadsnämnden.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till Sverigedemokraternas förslag till
ledamöter i byggnadsnämnden.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först på valberedningens förslag till
ledamöter och därefter på Morgan Mathiassons förslag till ledamöter och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
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Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till valberedningens förslag.
Nej-röst till Morgan Mathiassons förslag.
Omröstningsresultat 1
Med 27 ja-röster för valberedningens förslag och 3 nej-röster för Morgan
Mathiassons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla valberedningens förslag.
Omröstningsresultat – se bilaga.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till Sverigedemokraternas förslag till
ersättare.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först på valberedningens förslag till
ersättare och därefter på Morgan Mathiassons förslag till ersättare i
byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med valberedningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i byggnadsnämnden.
Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Omröstningslista - § 104
Ordinarie ledamöter

Parti Ersättare

Ja

Tommy W Johansson

S

X

Peter Ljungdahl

C

X

Christine Andersson

S

X

Eva Pärsson

M

X

Karin Hilmér

C

X

Morgan Mathiasson

SD

X

Andreas Jonsson

S

X

Rune Stenén

C

X

Marianne Sand Wallin

S

X

Daniel Jensen

KD

X

Harald Ericson

M

Sarah Isgren

MP

X

Michael Melby

S

X

Ulf Rexefjord

SD

Georg Eriksson

X

X

Jeanette Krafft

C

X

Jörgen Eriksson

KIM

X

Pål Magnussen

V

X

Johanna Nordström

S

X

Gunnar Karlsson

C

X

Anette Levin

FP

X

Roland Björndahl

M

Ola Johansson

S

X

Karin Nodin

C

X

Christer Elander

S

X

Gert Lund

SD

Lisbeth Berglöv

KD

X

Thomas Hagman

S

X

Susanne Björk Jensen

M

X

Stefan Hellman

MP

X

---

Mari-Anne Edmark

S

X

Morgan E Andersson

C

X

Summa

Justerandes sign

Nej

27
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Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera fullmäktiges möte under 10 minuter
från klockan 17.15 till 17.25 då mötet återupptas.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Pål Magnussen (V) föreslår att mötet ajourneras för överläggningar
om beslutsprocessen.
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och utbildningsnämnden 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Marianne Sand Wallin
Ola Johansson
Rune Stenén
Jeanette Krafft
Harald Ericson
Ann-Christine Larsson
Sarah Isgren

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

Ersättare
Anders Andersson
Johanna Nordström
Linn Fridlund
Helena Hultman-Karlsson
Mauri Simson
Rune Pettersson
Lill Kristoffersson

(S)
(S)
(C)
(C)
(FP)
(KIM)
(MP)

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Rune Stenén (C) till kultur- och utbildningsnämndes ordförande för
mandatperioden 2015-2018.
2. välja Sarah Isgren (MP) till kultur- och utbildningsnämndes vice ordförande för
mandatperioden 2015-2018.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 9.
• SD:s förslag till ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till valberedningens förslag till ledamöter
med ändringen att Sarah Isgren (MP) byts ut mot Sune Norrman (SD).
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Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på om kommunfullmäktige är överens
om valberedningens förslag på övriga sex ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag när det gäller övriga
sex ledamöter.
Därefter frågar ordförande på Morgan Mathiasson (SD) ändringsförslag att byta
ut Sarah Isgren (MP) mot Sune Norrman (SD) och finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Andreas
Jonsson (S) och Morgan Matiasson (SD) utses till rösträknare. Ordförande upplyser
om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop enligt
röstlista sina valsedlar i en valurna. Fullmäktiges sekreterare prickar av de röstande
vid valurnan.
Omröstningsresultat 1
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 27 röster för Sara Isgren (MP) och 3 röster för Sune Norrman (SD) beslutar
kommunfullmäktige att utse Sarah Isgren till ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.
Ajournering
Fullmäktige ajourneras i 10 minuter mellan klockan 17.35 och 17.45 för
överläggningar. Därefter återupptas mötet.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till valberedningens förslag till ersättare
med ändringen att Rune Pettersson (KIM) byts ut mot Ulf Rexefjord (SD).
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på om kommunfullmäktige är överens
om valberedningens förslag på övriga sex ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag när det gäller övriga sex ersättare.
Därefter frågar ordförande på Morgan Mathiasson (SD) ändringsförslag att byta
ut Rune Pettersson (KIM) mot Ulf Rexefjord (SD) och finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Andreas
Jonsson (S) och Morgan Matiasson (SD) utses till rösträknare. Ordförande upplyser
om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop enligt
röstlista sina valsedlar i en valurna. Fullmäktiges sekreterare prickar av de röstande
vid valurnan.
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Omröstningsresultat 2
Med 24 röster för Rune Pettersson (KIM) och 3 röster för Ulf Rexefjord (SD) och
3 blanka röster beslutar kommunfullmäktige att utse Rune Pettersson till ersättare i
kultur- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i socialnämnden för
mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Michael Melby
Kerstin Lindberg
Christina Andersson
Karin Nodin
Marianne Larsson
Daniel Jensen
Märta Collén

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

Ersättare
Christoffer Nilsson
Eva Larsson
Maria Andersson
Frida Mattsson
Patrik Tellander
Anita Augustsson
Barbro Prästbacka

(S)
(S)
(C)
(C)
(M)
(KIM)
(V)

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Michael Melby (S) till socialnämndens ordförande för mandatperioden
2015-2018.
2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens vice ordförande för mandatperioden
2015-2018.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 10.
• SD:s förslag till ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till valberedningens förslag till ledamöter
med ändringen att Märta Collén (MP) byts ut mot Ann-Christine Österberg (SD).
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på om kommunfullmäktige är överens
om valberedningens förslag på övriga sex ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag när det gäller övriga
sex ledamöter.
Därefter frågar ordförande på Morgan Mathiasson (SD) ändringsförslag att byta
ut Märta Collén (MP) mot Ann-Christine Österberg (SD) och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
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Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Andreas
Jonsson (S) och Morgan Matiasson (SD) utses till rösträknare. Ordförande upplyser
om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop enligt
röstlista sina valsedlar i en valurna. Fullmäktiges sekreterare prickar av de röstande
vid valurnan.
Omröstningsresultat 1
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 22 röster för Märta Collén (MP) och 5 röster för Ann-Christine Österberg (SD)
och 3 blanka röster beslutar kommunfullmäktige att utse Märta Collén till ledamot
i socialnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare.
Morgan Mathiasson (SD) yrkar på bifall till valberedningens förslag till ersättare
med ändringen att Anita Augustsson (KIM) byts ut mot Gert Lund (SD).
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på om kommunfullmäktige är överens
om valberedningens förslag på övriga sex ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag när det gäller övriga sex ersättare.
Därefter frågar ordförande på Morgan Mathiasson (SD) ändringsförslag att
Anita Augustsson (KIM) byts ut mot Gert Lund (SD) och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Andreas
Jonsson (S) och Morgan Matiasson (SD) utses till rösträknare. Ordförande upplyser
om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop enligt
röstlista sina valsedlar i en valurna. Fullmäktiges sekreterare prickar av de röstande
vid valurnan.
Omröstningsresultat 2
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 22 röster för Anita Augustsson (KIM) och 4 röster för Gert Lund (SD) och
4 blanka röster beslutar kommunfullmäktige att utse Anita Augustsson till
ersättare i socialnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i socialnämnden.
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Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i valnämnden för
mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Reine Dahlman
Mari-Anne Edmark
Lennart Karlsson
Monica Björndahl
Tony Johansson

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

Ersättare
Florence Jonasson
Eva Larsson
Claes Börje Olsson
Zoran Firis
Kent Palm

(S)
(S)
(C)
(KD)
(V)

Kommunfullmäktige beslutar att
1. välja Lennart Karlsson (C) till valnämndens ordförande för mandatperioden
2015-2018.
2. välja Tony Johansson (MP) till valnämndens vice ordförande för mandatperioden
2015-2018.
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.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 11.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamöter
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande och
vice ordförande i valnämnden.
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Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i valnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Nominering av ledamöter och ersättare i Dalslands
miljönämnd 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands
miljönämnd för mandatperioden 2015-2018 nominera följande ledamöter och
ersättare:
Ledamöter
Lars Nilsson
Lill Kristoffersson

(S)
(MP)

Ersättare
Lars Gunnar Larsson
Jörgen Eriksson

(C)
(KIM)

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 2014-12-04, § 12.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ledamöter i Dalslands miljönämnd.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nominering
av ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ersättare i Dalslands miljönämnd.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljökontor
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds
Bolagshus från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds
Bolagshus från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
nominera följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter
Tommy W Johansson
Christine Andersson
Andreas Jonsson
Marianne Sand Wallin
Gunnar Karlsson
Peter Ljungdahl
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Patrick Allier
Pål Magnussen
Reine Hassel

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

Ersättare
Michael Melby
Mari-Anne Edmark
Ola Johansson
Christer Elander
Jeanette Krafft
Siv Olsson
Harald Ericson
Lisbeth Berglöv
Karin Fredman
Jörgen Eriksson
Martin Andersson

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

Kommunfullmäktige beslutar att
3. nominera Tommy W Johansson (S) till bolagets ordförande för mandatperioden
2015-2019.
4. nominera Eva Pärsson (M) till bolagets vice ordförande för mandatperioden
2015-2019.
Sammanfattning av ärendet
AB Melleruds Bolagshus styrelse ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter
och med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Melleruds kommun för tiden från en årsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också för samma tid inom
styrelsen ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 13.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ledamöter i AB Melleruds Bolagshus.
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Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nominering
av ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ersättare i AB Melleruds Bolagshus.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande och
vice ordförande i AB Melleruds Bolagshus.
Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i AB Melleruds Bolagshus och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bolagshus från
ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bolagshus från
ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 nominera
följande:
Revisorer
Evert Magnusson
Åke Carlsson
Thomas Johansson
Joacim Magnusson
Stefan Hellman

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

Sammanfattning av ärendet
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 14.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
revisorer i AB Melleruds Bolagshus.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nominering
av revisorer och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds
Industrilokaler från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds
Industrilokaler från ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2019 nominera följande:
Ledamöter
Tommy W Johansson
Andreas Jonsson
Gunnar Karlsson
Eva Pärsson
Daniel Jensen

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

Suppleanter
Marianne Sand Wallin
Christine Andersson
Peter Ljungdahl
Patrick Allier
Pål Magnussen

(S)
(S)
(C)
(MP)
(V)

Kommunfullmäktige beslutar att
5. nominera Tommy W Johansson (S) till bolagets ordförande för mandatperioden
2015-2019.
6. nominera Eva Pärsson (M) till bolagets vice ordförande för mandatperioden
2015-2019.
Sammanfattning av ärendet
AB Melleruds Industrilokalers 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 2014-12-04, § 17.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ledamöter i AB Melleruds Industrilokaler.
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Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nominering
av ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
ersättare i AB Melleruds Industrilokaler.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 3
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ordförande och
vice ordförande i AB Melleruds Industrilokaler.
Beslutsgång 3
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ordförande
och vice ordförande i AB Melleruds Industrilokaler och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Nominering av revisorer i AB Melleruds Industrilokaler från
ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Industrilokaler från
ordinarie bolagsstämma 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 nominera
följande:
Revisorer
Evert Magnusson
Åke Carlsson
Thomas Johansson
Joacim Magnusson
Stefan Hellman

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

Sammanfattning av ärendet
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nominering av
revisorer i AB Melleruds Industrilokaler.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nominering
av revisorer och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands
Kanal AB för mandatperioden 2015-2018 utse följande:
Ledamot
Johnny Stücken

(S)

Ersättare
Roland Björndahl

(M)

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 2014-12-04, § 19.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamot i
Dalslands Kanal AB.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Dalslands Kanal AB.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Kanal AB
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie
årssammanträde 2015 t o m ordinarie årssammanträde 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank för
mandatperioden 2015-2018 utse följande:
Huvudmän
Thomas Hagman
Reine Dahlman
Peter Ljungdahl
Eva Pärsson
Anette Levin

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

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 2014-12-04, § 20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till huvudmän i
Dalslands Sparbank.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till huvudmän
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Sparbank
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 116

sida
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i Dalslandskommunernas
kommunalförbund 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Tommy W Johansson
Eva Pärsson

(S)
(M)

Ersättare
Andreas Jonsson
Daniel Jensen

(S)
(KD)

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund ska
enligt förbundsordningen bestå av tio ledamöter och tio ersättare.
Melleruds kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 21.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter i
Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamöter
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 117

sida
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisor i Dalslandskommunernas kommunalförbund
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslandskommunernas
kommunalförbund för mandatperioden 2015-2018 för Melleruds kommun
utse:
Revisor
Thomas Johansson

(M)

Revusirsersättare
Evert Magnusson

(S)

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
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 22.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorsersättare
i Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till
revisorsersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 118

sida
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamor och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamot
Gunnar Karlsson

(C)

Ersättare
Roland Björndahl

(M)

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 2014-12-04, § 23.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamot i
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 119

sida

Dnr KS 2014/423.119

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2015-2018 nominera följande:
Revisor
Åke Carlsson

(C)

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ska enligt förbundsordningen har fyra
revisorer – en från vardera förbundsmedlem.
Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Trollhättans kommunfullmäktige på
förslag av respektive medlemskomun.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 120
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals Kommunalförbund 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals
kommunalförbund för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamot
Tommy W Johansson

(S)

Ersättare
Eva Pärsson

(M)

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 2014-12-04, § 25.
• Skrivelse från Fyrbodals Kommunalförbund.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamot i
Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 121

sida

Dnr KS 2014/423.119

Val av ersättare i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ersättare
Michael Melby

(S)

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 2014-12-04, § 26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisor i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud för mandatperioden 2015-2018 utse följande:
Revisor
Evert Magnusson

(S)

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud ska enligt förbundsordningen ha en
revisor från vardera förbundsmedlem.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 27.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 123

sida
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Karl Axel Nordström
Karin Nodin
Lisbeth Berglöv

(S)
(C)
(KD)

Ersättare
Sture Torstensson
Claes Börje Olsson
Inger Jochnik

(S)
(C)
(MP)

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 2014-12-04, § 28.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter i
Dal Västra Värmlands Järnväg.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i Västra
Värmlands Järnväg.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 124

sida
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2015-2018 utse följande:
Revisor
Joacim Magnusson

(KD)

Revisorsersättare
Evert Magnusson

(S)

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska utse en revisor och en
ersättare från vardera medlemskommun.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 29.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
Dal Västra Värmlands Järnväg.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorsersättare
i Dal Västra Värmlands Järnväg.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisorsersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Lars Nilsson
Morgan E Andersson
Pål Magnussen

(S)
(C)
(V)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter till styrelsen för stiftelsen
Dalslands Konstmuseum.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter i
Dalslands Konstmuseum.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Konstmuseum
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum

§ 126
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i föreningen
Grinstadvatten för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Karl- Åke Arvidsson

(C)

Ersättare
Rune Pettersson

(KIM)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
styrelsen för föreningen Grinstadvatten.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 31.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamot
föreningen Grinstadvatten.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
föreningen Grinstadvatten.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Föreningen Grinstadvatten
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisor och revisorsersättare i föreningen
Grinstadvatten 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen
Grinstadvatten för mandatperioden 2015-2018 utse:
Revisor
Stefan Hellman

(MP)

Revisorsersättare
Åke Carlsson

(C)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för föreningen Grinstadvatten.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 32.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
föreningen Grinstadvatten.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorsersättare
i föreningen Grinstadvatten.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till
revisorsersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Föreningen Grinstadvatten
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/423.119

Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i
Mellerud för mandatperioden 2015-2018 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 2014-12-04, § 33.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamot
Föreningsarkivet.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ledamot
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare i
Föreningsarkivet.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Föreningsarkivet
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet
2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i
Föreningsarkivet i Mellerud för mandatperioden 2015-2018 utse:
Ledamöter
Thomas Johansson

(M)

Revisorsersättare
Joacim Magnusson

(KD)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 34.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisor i
Föreningsarkivet.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisor
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorsersättare
i Föreningsarkivet.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till
revisorsersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Föreningsarkivet
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/423.119

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder
(över tio basbelopp) 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder
(över tio basbelopp) för mandatperioden 2015-2018 utse:
Revisorer
Evert Magnusson
Åke Carlsson
Thomas Johansson
Joacim Magnusson
Stefan Hellman

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

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp).
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till revisorer för
förvaltade donationsformder.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till revisorer
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/548.119

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar –
skogs- och jordbruk 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till godemänvid lantmäteriförrättningar för
skogsbruk och jordbruk för mandatperioden 2015-2018 utse:
Gode män
Claes Börje Olsson
Jörgen Eriksson
Zoran Firis

(C)
(KIM)
(KD)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemänvid lantmäteriförrättningar för
skogsbruk och jordbruk.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 36.
• Skrivelse från Lantmäteriet
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till gode män för
lantmäteriförrättningar – skogs- och jordbruk.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till gode män för
lantmäteriförrättningar – skogs- och jordbruk - och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Lantmäteriet, Vänersborg
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/548.119

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar –
tätortsförhållanden 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till godemänvid lantmäteriförrättningar för
tätortsförhållanden för mandatperioden 2015-2018 utse:
Gode män
Claes Börje Olsson
Evert Magnusson
Daniel Jensen

(C)
(S)
(KD)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemänvid lantmäteriförrättningar
för tätortsförhållanden.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 37.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till gode män för
lantmäteriförrättningar – tätortsförhållanden.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till gode män för
lantmäteriförrättningar – tätortsförhållanden - och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Lantmäteriet, Vänersborg
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/422.115

Val av nämndemän 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän för mandatperioden
2015-01-01--12-31:
Nämndemän
Evert Magnusson
Inger Råberg
Rune Stenén
Ingela Brink Gullin
Ronny Westerlund

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

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska enligt 4 kap. 6, 7 och 8 §§ rättegångsbalken
utse fem nämndemän enligt Tingsrättens fördelning per kommun.
På grund av ändringar i Rättegångsbalken kommer valet av nämndemän att
gälla för ett år.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 38.
• Skrivelse från Vänersborgs Tingsrätt.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till nämndemän.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till nämndemän
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Vänersborgs Tingsrätt
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/423.119

Val av överförmyndare och ersättare 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare och ersättare för
mandatperioden 2015-2018 utse:
Överförmyndare
Thomas Jacobsson

(Opol)

Ersättare
Frida Larsson

(Opol)

Sammanfattning av ärendet
Enligt 19 kap. 5 § Föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige ska utse en
överförmyndare och en ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens beslut 2014-12-04, § 39.
Förslag till beslut på sammanträdet 1
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till överförmyndare
i Föreningsarkivet.
Beslutsgång 1
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till
överförmyndare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ersättare för
överförmyndare.
Beslutsgång 2
Kommunfullmäktiges ordförande frågar på valberedningens förslag till ersättare för
överförmyndare och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samtliga valda
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2014/87.737

Svar på motion om införande av fixartjänst i Melleruds
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen om införande av kostnadsfri fixartjänst i
Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--06-30.
Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av projektet
ska ske efter försöksperiodens utgång.
Kommunfullmäktige ger gatu- och parkchefen i uppdrag att verkställa beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) har den 10 mars 2014 lämnat in en motion där han begär att
Melleruds kommun ska införa en fixartjänst för att hjälpa pensionärer och personer
med funktionsnedsättning. Syftet är att först och främst att förebygga fallolyckor i
hemmet.
Två tredjedelar av alla svenska kommuner har någon form av fixartjänst. De
arbetsuppgifter som primärt utförs inom ramen för fixartjänsten är sådana som
innebär att äldre inte ska behöva klättra upp på stegar eller liknande, att förebygga
fall genom att fästa lösa sladdar och borttagning av mattor samt översyn av
olycksrisker i hemmet. I majoriteten av kommunerna är tjänsten kostnadsfri men
brukaren får betala för förbrukningsmaterial, i en tredjedel av kommunerna är
tjänsten helt kostnadsfri och i ett tiotal kommunerna tas en kostnad ut för
fixartjänsten.
Utredningen har övervägt de fördelar som fixartjänster kan medföra och kommit
fram till att fixartjänster kan vara en kostnadsbesparande åtgärder för Melleruds
kommun. Bortsett från eventuella kostnadsbesparingar så är upplevelsen av ökad
trygghet, nöjda brukare, social vinst och meningsfull sysselsättning argument som i
sig kan motivera tillhandahållandet av fixartjänst.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion om införande av Fixartjänst i Melleruds kommun.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2014-11-18, § 383.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 186.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S), Pål Magnussen (V) och Daniel Jensen (KD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Pål Magnussen
Gatu- och parkchefen

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/478.058

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2015 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2015. Taxorna ska fastställas
av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

• Förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2015.

• Arbetsutskottets beslut 2014-11-18, § 387.

• Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 192.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och
myndighetstillsyn för 2015 enligt föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-12-17

§ 137

Sammanträdesdatum

sida

52

Dnr KS 2014/504.042

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
2014-01-01--06-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har den 29 oktober 2014 översänt delårsrapport för
perioden 2014-01-01--06-30.
Basverksamhetens budget är på årsbasis 7,40 Mnkr. För första halvåret redovisas
ett överskott på 74 tkr. Prognosen för andra halvåret visar på ett nollresultat.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2014-06-30
Revisorernas rapport och promemoria.
Arbetsutskottets beslut 2014-11-18, § 388.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 193.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2014/541.042

Dalslandskommunernas kommunalförbund delårsbokslut 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 11 november 2014 översänt
delårsbokslut för 2013 och revisorernas utlåtande över rapporten.
Kommunalförbundet redovisar ett resultat på –22 tkr mot budgeterat resultat
på –561 tkr
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsredovisning 2014.
Revisorernas granskningsrapport.
Arbetsutskottets beslut 2014-12-02, § 409.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 194.

Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/547.046

Mottagande av gåva enligt testamente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna att Melleruds kommun tar emot av den av Sven-Eric Nilsson
testamenterade gåvan/fonduppdraget.
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med socialnämnden, klara
ut lämplig form för en lämplig och tidsbegränsad form för förvaltning av
gåvan/fonduppdraget.
3. ge kommunchefen i uppdrag att företräda kommunen i fråga om mottagande
av testamente.
Sammanfattning av ärendet
I ett testamente efter Sven-Eric Nilsson framgår att han önskar att större delen av
kvarlåtenskapen efter honom ska förvaltas av Melleruds kommuns socialnämnd
eller den nämnden i sitt ställe förordnar i en fond benämnd ”Sven-Eric och Ingegerd
Nilssons från Mellerud Minnesfond”. Utdelningen ur fonden ska utgöras av den
årliga räntan med avdrag för skatt och högst tre procent av innestående behållning.
Vidare önskar Nilsson att ”Utdelning kan ske i efter ungefär samma anda som
tillämpas av Melleruds Lions Club - gärna i samverkan.”
Socialnämnden har den 28 oktober 2014, § 98, beslutat att begära
kommunfullmäktiges godkännande att få motta den av Sven-Eric Nilsson
testamenterade gåvan.
Socialnämnden önskar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med
socialnämnden, klara ut lämplig form för förvaltning av gåvan/fonduppdraget.
Socialnämnden anser att förvaltningen bör tidsbegränsas.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2014-10-28, § 98 med bilagor.
• Arbetsutskottets beslut 2014-12-02, § 400.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 184.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
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Dnr KS 2014/202.013

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3/2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Socialnämnden hade under tredje kvartalet 2014 sex beslut som avsåg plats inom
särskilt boende med demensinriktning och som inte verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2014-10-28, § 99.
• Arbetsutskottets beslut 2014-12-02, § 401
• Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 185.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/477.003

Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
2015-2018
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
C
FP
KD
KIM
M
MP
S
SD
V

Ersättare
S, M, FP, MP, V, KD
M, KD, C, MP, KIM, S, V
FP, KIM, MP, M, V, C, S, SD
KD, MP, FP, V, M, SD, S, C
FP, V, MP, KD, KIM, C, S, SD
FP, V, KIM, KD, M, S, C
C, MP, V, FP, M, KD
KD, C, FP, M, S, V, MP, KIM
MP, S, KIM, FP, M, KD, C

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 2014-12-02, § 418.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 200.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
KFS
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Dnr KS 2014/530.112

Nominering av särskilt ombud i begravningsfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Thomas Jacobsson som
begravningsombud för Melleruds kommun från och med den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur
församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun.
Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person.
Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till
kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och
begravningsseder.
Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast
den 2 december 2014 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud
till länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens skrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2014-12-02, § 417.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03, § 191.
Beslutet skickas
Länsstyrelsen Västra Götaland
Thomas Jacobsson
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§ 143

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att bygga ett
utegym centralt i Mellerud
Dnr KS 2014/472.813
Medborgarförslag om kvällsöppet en
kväll i veckan på kommunkontoret

Inlämnad av

Besvaras av

Velija Redjepagic
och Sharif Hasani,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Peter Magnusson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Anders Björklund,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2014/515.009
Medborgarförslag om en gång/cykelbana utmed Landsvägsgatan från
brandstationen till resecentrum
Dnr KS 2014/551.312
Beslutsunderlag
Medborgarförslagen.
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§ 144

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dnr KS 2014/533.119
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 27 november 2014 beslutat att utse
Christer Elander (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige och Annika Briving (S)
till ny ersättare efter Ingela Lind (S) som avsagt sig uppdraget som ledamot.
Dnr KS 2014/549.007
Kommunens revisorer har den 17 november 2014 överlämnar revisionsrapporten
Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet.
Dnr KS 2014/574.003
Dalslands Turist AB har den 4 december 2014 översänt förslag till nytt
konsortialavtal.
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Dnr KS 2014/261.119

Melleruds kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges
kommuner och landstings kongress 2015-2018
Sammanfattning av ärende
Sveriges kommuner och landsting är intresse- och arbetsgivarorganisation
för Sveriges samtliga kommuner och landsting. Huvuduppgiften är att stödja
kommunerna och landstingen att tillvarata deras intressen, att stödja och utveckla
den kommunala självstyrelsen, att ge kommunerna och landstingen service,
att främja samverkan mellan kommunerna och landstingen samt att vara
kommunernas och landstingens arbetsgivarorganisation.
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet
genom förbundskongressen. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Extra kongress
kan hållas bland annat då styrelsen finner det påkallat.
Sveriges kommuner och landstings styrelse har beslutat att ordinarie kongress skall
hållas i mars 2015.
Redogörelse för genomförande av valet:
• Val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress förrättas med
valsedlar genom sluten omröstning.
• Valet genomförs med biträde av kommunfullmäktiges presidium.
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Dnr KS 2014/432.028

Utdelning av trotjänarbelöningar och avtackning av
förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet med gemensamt julbord på
Café Gruzzolo med utdelning av trotjänarbelöningar till Sune Svensson, Roger
Vackenfeldt, Mona Munkbo, Annika Andersson, Annika Lind-Johansson, Lena
Karlsson, Gunilla Andersson, Lena Svensson, Eva Thorin, Jennika Larsson och
Anette Månsson som arbetat i 25 år för kommunen.
Laila Petrone och Karin Skoog-Noreby är förhindrade att delta vid cermonin.
Kommunfullmäktiges presidium överlämnar också en gåva till Erik Johansson (KD)
och Eivor Östergren (C) som innehaft förtroendeuppdrag i Melleruds kommun i
26 år respektive 25 år.
Därefter avtackas förtroendevalda avgår som ledamöter i kommunfullmäktige,
valnämnden och kommunens revisorer.
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