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§ 109
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Daniel Jensen (KD)och Marianne Sand Wallin (S)
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..............................................................................................
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Anna Granlund
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..............................................................................................................................................

Daniel Jensen §§ 109-114, 116-126
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..............................................................................................................................................
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Närvarolista
Ledamöter

Parti

Närvarande

Tommy W Johansson

S

Ja

Peter Ljungdahl

C

Ja

Christine Andersson

S

Ja

Eva Pärsson

M

Nej

Marianne Larsson

Ja

Karin Hilmér

C

Nej

Lars-Gunnar Larsson

Ja

SD

Nej

Anne-Christine Österberg

Ja

Kent Bohlin

S

Ja

Rune Stenén

C

Ja

Marianne Sand Wallin

S

Ja

Daniel Jensen

KD

Ja

Harald Ericson

M

Nej

MP

Nej

Michael Melby

S

Ja

Ulf Rexefjord

SD

Ja

Jeanette Krafft

C

Ja

Jörgen Eriksson

KIM

Ja

Pål Magnussen

V

Ja

Annika Briving

S

Ja

Gunnar Karlsson

C

Ja

Anette Levin

L

Ja

Roland Björndahl

M

Ja

Ola Johansson

S

Nej

Karin Nodin

C

Ja

Lars Nilsson

S

Gert Lund
Lisbeth Berglöv

Morgan Mathiasson

Tony Johansson

Tjänstgörande ersättare

Närvarande

§§ 109-114, 116-126
---

§§ 109-117, 120-126
Eva Larsson

Ja

Nej

Naim Berisha

Ja

SD

Nej

Martin Andersson

Ja

KD

Ja

Morgan E Andersson

C

Ja

§§ 109-120, 122-126

Thomas Hagman

S

Ja

§§ 109-113, 116-126

Georg Eriksson

M

Nej

Inger Jochnick

MP

Ja

S

Ja

Florence Jonasson
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§ 109

Information om socialförvaltningen och nämnden inom
Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen lämnar en aktuell information om socialnämndens och
socialförvaltningens verksamhet m.m:
• Den 20 mars 2017 tillträdde socialchefen sin tjänst i Melleruds kommun.
Socialnämnden ansvarar för cirka 900 brukare, 875 anställda med och
350 Mnkr.
• Socialtjänsten i Melleruds kommun får goda betyg i brukarundersökningarna. I
samtliga helhetsbedömningar för undersökningarna inom hemtjänst, särskilt
boende, boende inom LSS och daglig verksamhet ligger Melleruds kommun klart
över snitten för både Västra Götalands län och för riket.
• Melleruds kommun arbetar även med samverkande sjukvård tillsammans med
Västra Götalandsregionen, via 1177 och SOS Alarm. I mån av tid kan
kommunens personal hjälpa ej inskrivna i hemvården. Ett nytt hälso- och
sjukvårdsavtal har tecknats under året.
• Från årsskiftet gäller en ny lag, samverkanslagen, som innebär att patienter
snabbare ska skrivas ut från sjukhuset. Innebörden är att fler kommer att
vårdas hemma.
• Inom individ- och familjeomsorgen, IFO, har förvaltningen arbetat med
personalsituationen och finna former för samverkansmöte med mera.
• Omkring årsskiftet 2015/2016 ökade försörjningsstödet. Tack vare att fast
personal finns på plats medges mer systematiskt arbete. Vilket bland annat lett
till att försörjningsstödet minskat efter sommaren 2017.
• Socialnämnden gjorde ett underskott på 13,8 Mnkr 2016. Inför 2017 förstärktes
budgetramen. Prognosen för 2017 ligger på -6,9 Mnkr med möjlighet till
ytterligare bättring innan årsskiftet.
• Avslutningsvis redogör socialchefen för några utmaningar så som ekonomi och
personalförsörjningen samt möjligheter så som att dela erfarenheter med andra
kommuner samt samhällsutvecklingen med välfärdsteknik och digitalisering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/376.288

Projekt Renovering av Tingshuset, slutredovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande
översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i
uppdrag att verkställa beslutet.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 20, att ge kommunchefen i
uppdrag att upphandla de olika delarna av upprustningen av Tingshusets lokaler
samt att omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr.
Under upprustningsarbetet konstaterades att de behov av åtgärder som uppstått
för att återskapa rummen i originalskick, byta ut elskåp och elledningar, belysning,
ventilation och larm m.m. medförde ökade kostnader och ytterligare beslut om
omdisponering/utökning av investeringsbudgeten för 2016.
Kommunfullmäktige beslutade därför den 23 november 2016, § 141, att
godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr. Finansiering skedde genom en omfördelning
inom 2016 och 2017 års investeringsbudgetar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 20.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23, § 141.
Slutredovisning.
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 356.
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 152.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/159 BN 2017.89

Detaljplan för kvarteret Spjutet, antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta detaljplanen med planändringar för kvarteret Spjutet i Mellerud.
2. planhandlingen senast i samband med justering (av fullmäktiges protokoll)
kompletteras med:
a. Godkännande från delägare i markavvattningsföretaget,
b. Ansökan om dispens från biotopskydd,
c. Ansökan/anmälan om vattenverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett detaljplaneförslag
för kvarteret Spjutet som möjliggör byggande av verksamhetslokaler.
Planförslaget innebär att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras
till verksamhetslokaler.
Planområdet är beläget i norra delen av Melleruds tätort, ca 150 meter öster
om E 45.
Planförslaget har varit ute på samråd under maj månad 2017. Byggnadsnämnden
godkände samrådsredogörelsen vid sitt möte i juni 2017 och beslöt att en
granskningshandling ska tas fram. I granskningshandlingen har planförslaget
bearbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.
Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 173, att godkänna
planförslagets granskningshandling samt att skicka ut planförslaget för
granskning under perioden 2017-09-06--2017-09-22.
Vid byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 180, att
antagandehandlingar ska upprättas där bl.a. dagvattenhanteringen
beskrivs tydligare och där den geotekniska undersökningen kompletteras.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Detaljplaneförslag för kvarteret Spjutet (antagandehandling).
Byggnadsnämndens beslut 2017-10-02, § 204.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-10-10, § 387
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 151

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Eriksson (KIM) och Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för
kvarteret Spjutet i Mellerud.
Justerandes sign
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Anette Levin (L): Kommunfullmäktige beslutar att planhandlingen senast i
samband med justering (av fullmäktiges protokoll) kompletteras med:
a. Godkännande från delägare i markavvattningsföretaget,
b. Ansökan om dispens från biotopskydd,
c. Ansökan/anmälan om vattenverksamhet.
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till tilläggsyrkandet från
Anette Levin.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta förslag.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på Anette Levins tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/301.042

Svar på motion om att utreda migrationens ekonomiska
effekter för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motion om att utreda migrationens ekonomiska
effekter för Melleruds kommun som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) har den 21 maj 2015 lämnat in en motion där de föreslår att
kommunen tillsätter en utredningsgrupp som har till uppgift att gå igenom hur ett
asylärende påverkar den kommunala ekonomin fullt ut – dels i det korta
perspektivet samt vilka effekter det får på långsiktig bas från att man anländer tills
man är självförsörjande.
Motionären tror inte att det finns någon klar bild av detta idag vilket behövs för att
kommunens ska kunna möta dessa utmaningar på ett för våra invånare seriöst och
ansvarsfullt sätt. Motionären anser att tidpunkten är väl vald med tanke på att
arbetsmarknadsenheten har börjat sitt arbete med en handlingsplan för integration.
Denna utredning kan ske parallellt med det projektet.
Under förutsättning att Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete
implementeras, särskilt i de delar som omnämns i utredningens analys, samt att
budgetunderlagen fortsätter att beakta omvärldsfaktorer, till och med i något
vidare mening, med analyser för förvaltningarna, bör frågan om migrationens
ekonomiska konsekvenser kunna inkluderas i befintliga och beslutade
arbetsprocesser. Samtidigt bör möjligheten i att, med god precision, ta fram de
beräkningar som efterfrågas övervägas.
Beslutsunderlag
• Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete, KS § 108,
den 10 september 2014 (dnr 2013/858)
• Motion.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 335.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 156
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige anser motion om att utreda migrationens ekonomiska
effekter för Melleruds kommun som besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/137.452

Svar på motion om att ta bort plasten från komposten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motion om att ta bort plasten från komposten som
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige
beslutar att
1. plast förbjuds i kompostkärlet som hämtas av kommunen eller entreprenör
anlitad av kommunen.
2. Melleruds kommun själva eller via sin entreprenör tillhandahåller avfallspåsar
i papper till de invånare som sorterar ut sitt matavfall och får det hämtat av
kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör.
Från 1 juni 2017 gäller ett nytt avtal om omhändertagande av hushållsavfall.
Avtalet är ingått tillsammans med ytterligare tre grannkommuner och gäller fram
till och med 30 september 2019 med option på ytterligare ett år. I avtalet regleras
att avfallet ska lämnas i plastpåsar.
Inför nästa upphandling av omhändertagande av matavfall bör det vara möjligt att
påverka om papperspåsar ska användas.
Under 2017 pågår arbete med att ta fram en dellokal respektive nationell
avfallsplan. Den förstnämnda planen kommer att ställas ut och den intresserade
kan lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion
Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
Förordning (2016:1041) om plastbärkassar
Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 336.
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 157

Förslag till beslut på sammanträdet
Pål Magnussen (V) och Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige anser motion om att ta bort plasten från komposten som
besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/473.042

Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för Melleruds Bostäder AB
och överlämnar det till revisorerna.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2017-07-31 visar på ett positivt
resultat på 4,320 Mnkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsbokslut 2017-07-31.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 62.
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 351.
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 161

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för Melleruds Bostäder AB
och överlämnar det till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds Bostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/474.042

Prognos 2/2017 för Melleruds Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) och Thomas Hagman (S) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2017 visar överskott och kommer att ge ett positivt
resultat på 3,649 Mnkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Prognos 2/2017.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 63.
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 352.
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 162.

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

Justerandes sign
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Dnr KS 2017/473.042

Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2017-07-31
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet för år 2017 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat
på 23,7 Mnkr vilket är en förbättring med 4,6 Mnkr jämfört med budgeterat
resultat.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun.
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 367.
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 154.
Utlåtande från revisionen

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2017-07-31
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer (ordförande)
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Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/474.042

Prognos 2/2017 för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 2/2017 för Melleruds
kommun och överlämnar den till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2017 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på
21,2 Mnkr vilket är 4,4 Mnkr sämre än budgeterat resultat.
Beslutsunderlag
• Prognos 2/2017.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 368.
• Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 155.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 2/2017 för Melleruds
kommun och överlämnar den till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer (ordförande)

Justerandes sign
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Dnr KS 2017/506.042

Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning
och koncernredovisning för 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balansräkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balansräkning samt
verksamhetsberättelse) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd,
innefattande dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget
Stora Lee-Östen för 2016 visar på ett positivt resultat på 420 277 kronor.
Beslutsunderlag
• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2016.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 371.
• Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 165
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balansräkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Kanal AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/505.042

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 941 650 kronor för år
2018 vilket är en uppräkning med 2,9 procent enligt Sveriges Kommuner och
landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 19 maj 2017 enades man om att
hos ägarna äska om 2,9 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Anslagsbeloppet för år 2018 uppgår till totalt 8 538 450 kronor. Av anslagsbeloppet avser 8 294 800 kronor Dalslands kanal och 243 650 kronor avser
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för
2018 till 1 286 150 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,
vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får
hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 4 september 2017
översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation.
Beslutsunderlag
• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2018
med specifikation.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 372.
• Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 166
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 941 650 kronor för år
2018 vilket är en uppräkning med 2,9 procent enligt Sveriges Kommuner och
landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV).
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Kanal AB
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Dnr KS 2017/509.006

Sammanträdesplan för 2018 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 enligt följande:
Kommunfullmäktige
24 januari

18 april

---

24 oktober

21 februari

23 maj

---

21 november

21 mars

20 juni

26 september

19 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd
sammanträdesplan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2018.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 375.
• Kommunstyrelsen beslut 2017-10-11, § 168.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 enligt följande:
Kommunfullmäktige
24 januari

18 april

---

24 oktober

21 februari

23 maj

---

21 november

21 mars

20 juni

26 september

19 december

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

Justerandes sign
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Dnr KS 2017/517

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Morgan E. Andersson (C) till ersättare i
kommunstyrelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Martin Eriksson (C) den 29 september valdes till ledamot i
kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Förste vice ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag
enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Morgan E. Andersson (C) till ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Förste vice ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutet skickas till
Morgan E. Andersson
Personalenheten (löner)
Troman

Justerandes sign
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§ 122

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska
fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen
från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Dnr/Inkom
KS 2016/20
2016-01-14

Motion
Motion om
arbetskläder till
anställda inom
Melleruds kommun

Avsändare
Gert Lund (SD)

Status
Remitterad
KUN och SN
12/9

Motion om att minska
köttkonsumtionen i
Mellerud
Motion om att
indexreglera
väghållningsbidraget
Motion om att ansluta
de vid Karolinerskolan
närbelägna hyresfastigheterna till det
kommande fjärrvärmenätet i Dals
Rostock
Motion om det rörliga
friluftslivet

Tony Johansson (MP)

Påbörjad

Daniel Jensen (KD)

Påbörjad

Tony Johansson (MP)

Påbörjad

Roland Björndahl (M)

Ej påbörjad

KS 2017/157
2017-03-21

Motion om att inrätta
lantmäteritjänst i
Mellerud

Daniel Jensen (KD)

Ej påbörjad

KS 2017/158
2017-03-21

Motion om digitala
ljustavlor vid Melleruds
infarter

Daniel Jensen (KD)

Påbörjad

KS 2016/598
2016-12-19
KS 2017/51
2017-01-26
KS 2017/138
2017-03-08

KS 2017/142
2017-03-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion
Motion om att inrätta
system för massutskick via SMS och
mail för att öka
säkerheten för våra
medborgare i
kommunen
Motion om att starta
en fritidsbank i
Mellerud

Avsändare
Jörgen Eriksson (KIM)

Status
Påbörjad

Pål Magnussen (V)

Påbörjad

KS 2017/441
2017-07-17

Motion för att verka
för avskaffande av
"jaktmetoden" med
utsättning av fåglar i
syfte att skjuta dem.

Tony Johansson (MP)

Ej påbörjad

KS 2017/442
2017-07-17

Motion om att Mellerud
ska vara bäst i väst
som miljökommun.

Tony Johansson (MP)

Ej påbörjad

KS 2017/464
2017-08-15

Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt
att öppettiderna ses
över för ökad tillgänglighet
Motion om att uppföra
en fast scen vid
parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan

Anette Levin (L)

Ej påbörjad

Anette Levin (L)

Ej påbörjad

KS 2017/275
2017-05-16

KS 2017/465
2017-08-15

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-26, § 378
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 175
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska
fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 123

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Dnr/Inkom

Medborgarförslag

Avsändare

Status

KS 2017/327
2017-06-08

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

Paula Jacobsson
Dals Rostock

Ej påbörjad

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-26, § 379
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 176
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 124

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Medborgarförslag

Inkom

Beslut

KS 2016/620

2016-12-30

Socialnämnden
beslutade den 25 april
2017 att bifalla
medborgarförslaget
och söka fondmedel
för att starta ett
projekt med synoch hörselinstruktör

2017-01-20

Kommunstyrelsen
beslutade den 16
augusti 2017 att dels
bifalla medborgarförslaget och dels anse
det besvarat.

Medborgarförslag om att inrätta
en tjänst som syn- och hörselinstruktör

KS 2017/34
Medborgarförslag om
övergångsställen med vägbulor
vid skolor och markerade övergångsställen vid E45
Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-26, § 380
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 177
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerandes sign
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§ 125

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående arbetslöshet Dnr KS 2017/586

Anette Levin (L)

Beslutsunderlag
• Interpellation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att
interpellationen får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande
för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 126

Anmälan av nytillkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. Dnr KS
2017/522
• Revisionsrapporten Granskning av samverkan kring barn som far illa eller
riskerar fara illa. Dnr KS 2017/555
• Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 11 oktober 2017 beslutat att utse
Fredrik Almqvist (S) till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter
Franklin Kayinda (S) som avlidit. Dnr KS 2017/564
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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