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Ledamöter
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Närvarande Tjänstgörande ersättare
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Christine Andersson
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Jeanette Krafft

C

Ja

Jörgen Eriksson
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Pål Magnussen

V
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Ola Johansson
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Thomas Hagman
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M
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S
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§ 68

Information om Dalslands Kanal AB – inför årets säsong
och kanalens 150-årsjubileumet 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Benny Ruus, VD för Dalslands Kanal AB, informerar om Dalslands Kanal AB:s
verksamhet, planerna inför årets säsong och kanalens 150-årsjubileum 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 69

Anmälan av extra ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda ärendena får behandlas vid
dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande extra ärende att behandlas efter föredragningslistans ärende 16:
• Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i Melleruds Bostäder AB
• Kompletteringsval av ny ledamot i Melleruds Bostäder AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda ärendena får
behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 70

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/270.041

Skattesats för Melleruds kommun 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2018 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.
Det framtagna förslaget till budget 2018 innehåller förslag till oförändrad
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 212.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 107.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2018 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2017/42.041

Budget 2018, plan 2019-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige
före november månads utgång.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.
Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 213.
Förhandlingsprotokoll 2017-06-02
Vänsterpartiets yttrande över tjänstemannaförslag till budget 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 108.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Daniel Jensen (KD), Michael Melby (S),
Tony Johansson (MP), Eva Pärsson (M), Pål Magnussen (V), Gunnar Karlsson (C),
Karin Nodin (C) och Rune Stenén (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-06-21
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Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/271.041

Investeringsbudget 2018, plan 2019-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2018.
2. fastställa investeringsplan för 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. 8 § i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Beslutsunderlag
• Investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 214.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 109.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2018.
2. fastställa investeringsplan för 2019-2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Dnr KS 2017/272.045

Borgensram och låneram 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2018, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2017 utökas med 130 Mnkr
för att därefter uppgå till 277 Mnkr.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 19/4 2017 om en utökad borgensram för AB
Melleruds bostäder med anledning av nyproduktion på fastigheten Järven 6.
Borgensramen uppgår därefter till 190 Mnkr. Något ytterligare behov för 2018 finns
för närvarande inte.
Kommunens investeringsbudget är omfattande och lite oklar tidsmässig. Den
senaste prognosen visar att det lånebeslut som Kommunfullmäktige tagit avseende
2017 på 60 Mnkr inte fullt ut behöver verkställas. 40 mnkr av 2017 års lånebeslut
flyttas till 2018 och utökas med 90 Mnkr. Kommunens låneskuld uppgår därefter till
277 Mnkr.
Beslutsunderlag
• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 215.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 110.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2018, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2017 utökas med 130 Mnkr
för att därefter uppgå till 277 Mnkr.
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
Melleruds Bostäder
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Dnr KS 2017/78.007

Svar på revisionsrapporten Uppföljning av granskning av
upphandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC
gjort en uppföljning av en tidigare granskning av upphandling i kommunen.
Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med upphandlingar och inköp är ändamålsenligt och om inköp följs upp på
ett ändamålsenligt sätt.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunen i allt väsentligt vidtagit
åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna och möte revisorernas tidigare
rekommendationer. Revisorerna noterar dock att uppföljningen av avtalstrohet som
genomförs inte är strukturerad eller grundad i någon fastställd rutin. Skapande av
rutiner och verkställande av den planerade upphandlingsorganisationen som
innebär begränsningar i antalet beställare inom kommunen torde vara steg i rätt
riktning. Vidare har revisorerna noterat kommunen behöver stärka rutinen kring
direktupphandlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017, § 73, att ge
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen ta fram ett förslag till svar på revisionsrapporten.
Yttrande från Kultur- och utbildningschef samt Socialchef bifogas.
Ekonomienheten har inlett ett projekt för att utöka antalet leverantörer som skickar
elektroniska fakturor. Elektroniska fakturor möjliggör analys av inköpta artiklar,
inte bara att det är rätt leverantör.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017, § 91, att
1. förvaltningarna uppmärksammas på att följa gällande upphandlingslagstiftning
och att följa upp avtalstroheten avseende förvaltningarnas avropsavtal.
2. direktupphandlingar ska dokumenteras och även vara en indikation på
upphandling av ramavtal.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av upphandling.
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-21, § 73.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttranden från kultur- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 222.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 91.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2017/79.007

Svar på revisionsrapporten Granskning av mottagningen
av nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Revisionsrapporten ”Granskning av mottagandet av nyanlända” har genomlyst
kommunstyrelseförvaltningens och kultur- och utbildningsförvaltningens
verksamheters mottagande av nyanlända.
Till stor del anser revisionen att verksamheterna lever upp till kraven och har ett
gott mottagande. Det är tre kontrollmål som av revisionen bedöms som helt eller
delvis ej uppfyllda.
Kontrollmålen ”Följs rutinerna” och ”Kommunen tillhandahåller de etableringsinsatser man är skyldig att erbjuda flyktingar med uppehållstilllstånd” har det
jobbats med och bedöms av verksamheterna samt skolinspektionen som nu
uppfyllda.
När det kommer till kontrollmål ”Det finns en beredskap för ett fortsatt mottagande
av nyanlända” anser verksamheterna att ett fortsatt mottagandet är en del av
normalrutinen och därför krävs ingen separat plan för detta.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017, § 92, att överlämna svar på
revisionsrapporten Granskning av mottagningen av nyanlända enligt föreliggande
förslag till kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Missiv och revisionsrapporten Granskning av mottagningen av nyanlända.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 197.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 92.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2017/259.042

Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och
förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2016.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Tommy W Johansson (S) och Eva Pärsson (M) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall. Resultatet
uppgår till -829 tkr jämfört med föregående års resultat på -602 tkr.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 219.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 93.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2017/226.003

Ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar i Fyrbodals
kommunalförbunds förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017
att föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen för Fyrbodals
kommunalförbund till medlemskommunernas fullmäktige.
Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som
gäller för ordföranden i förbundet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Nuvarande förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund.
Missiv med föreslagna förändringar i förbundsordningen.
Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 172.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 94.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar i Fyrbodals
kommunalförbunds förbundsordning.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

15

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 78

Sammanträdesdatum

sida

16

Dnr KS 2016/531.003

Plan för extraordinära händelser och reglemente för
krisledningsnämnden för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta plan för extraordinära händelser.
2. anta reglemente för krisledningsnämnden.
3. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen krisplan
(KS 2012/571, § 130).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till
plan för extraordinära händelser och reglemente för krisledningsnämnden
(KF 2016-10-26, § 123).
Säkerhetssamordnaren informerade kommunstyrelsen om ett tillägg, som tillförts,
till krisledningsnämndens reglemente om hur nämndens beslut kan överklagas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 123.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reglemente för krisledningsnämnden
Plan för extraordinära händelser.
Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 196.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 99.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta plan för extraordinära händelser.
2. anta reglemente för krisledningsnämnden.
3. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen krisplan
(KS 2012/571, § 130).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnaren
Länsstyrelsen i Västra Götaland
KFS
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/599.106

Svar på motion om kommunal regnbågsflaggning i samband
med framtida Pridefestivaler i Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motion om kommunal regnbågsflaggning i samband
med framtida Pridefestivaler i Mellerud som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun ska genomföra en
kommunal allmän flaggning med regnbågsflaggor i samband med lokala
Pridefestivaler i framtiden.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att tillse så att nämnder och
styrelser verkar i enhetlighet med fullmäktiges beslut om kommunal flaggning i
samband med lokala Pridefestivaler.
Nuvarande regler för kommunal flaggning i Melleruds kommun (KF 2012-09-26,
§ 79) medger flaggning i samband med exempelvis lokal Pridefestival enligt vad
som anges i 5 och 6 §§.
Beslutsunderlag
• Motion från Tony Johansson (MP) 2016-12-18.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag med underlag från
samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-28.
• Regler för kommunal flaggning, KF 2012-09-26, § 79.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 195.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 98.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige anser motion om kommunal regnbågsflaggning i samband
med framtida Pridefestivaler i Mellerud som besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tony Johansson (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 80

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2013/568.294

Rivning av fyra fastigheter i kvarteret Ugglan,
tilläggsbudgetering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera med 1,6 Mnkr för rivning
av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2013, § 56, att köpa fastigheterna
Ugglan 9, 10, 11 och 13 - nio hyreshus som innehåller sammanlagt 108
lägenheter - för en köpeskilling på 9 Mnkr.
Fem av hyresfastigheterna i kvarteret Ugglan har rivits. Efter besiktning av
de fyra återstående hyresfastigheterna konstateras att de är i ett sådant skick
att kostnaderna för att renovera kommer att överstiga gjorda beräkningar.
Rekommendationen är att riva även dessa fastigheter.
Arbetsutskottet gav den 28 januari 2015, § 23, kommunchefen och VD i
Melleruds Bostäder i uppdrag att hitta ersättningsbostäder för kvarvarande
hyresgäster i kvarteret Ugglan samt att genomföra en upphandling av rivning
inför 2016 av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 207.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 103.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera med 1,6 Mnkr för rivning
av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/476.052

Projekt Strömbron i Håverud, projektbeskrivning och
igångsättningsbeslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Strömbron i
Håverud och lämna en delredovisning inför upphandlingen.
2. finansiering sker inom ramen för investeringsbudget. Kommande kapitalkostnader belastar fastighetsenheten.
Sammanfattning av ärendet
Strömbron i Håverud är den enda tillgängliga vägen in till Dalsland Center. Bron har
under många år varit i dåligt skick. Under 2016 genomfördes en besiktning av den
igenom och den har blivit sämre. Renoveringsarbete har pågått under 2016 med
piren, fundament och med att säkra upp bron under vattnet. Under 2017 ska
överdelen säkras upp för att få bron säker för framtiden.
Projektet beräknas pågå från den 1 juni 2017 till den 31 maj 2018.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Projektbeskrivning med kalkyl.
Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 234.
Rapport från inspektion av Strömbron.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 104.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Strömbron i
Håverud och lämna en delredovisning inför upphandlingen.
2. finansiering sker inom ramen för investeringsbudget. Kommande kapitalkostnader belastar fastighetsenheten.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2017/193.104

Utbetalning av kommunalt partistöd till miljöpartiet för 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning av kommunalt
partistöd för 2017:
• Miljöpartiet i Mellerud (MP)

20 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §.
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband
med införandet av redovisningsrutiner.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den
31 mars nästkommande år.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Den 18 april 2017 inkom Miljöpartiet i Mellerud med en redovisning av erhållet
partistöd 2016.
Beslutsunderlag
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod
2014-2018
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (MP).
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 203.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 100.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Rexefjord (SD) och Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning av kommunalt
partistöd för 2017:
• Miljöpartiet i Mellerud (MP)

20 000 kr

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Gruppledaren för Miljöpartiet
Verksamhetsutvecklaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/242.013

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) kvartal 1/2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom
tre månader (kvartal 1/2017).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
För första kvartalet 2017 har ett nytt beslut avseende boende, SoL, inte kunnat
verkställas inom tre månader. Verkställigheten av detta beslut har dock skett under
samma kvartal. Ett ärende om kontaktperson har avslutats utan att verkställighet
skett.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2017-04-25, § 41, med tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 193.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 89.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom
tre månader (kvartal 1/2017).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om lekplats i Dals
Rostocks tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Dnr KS 2017/327

Inlämnad av

Besvaras av

Paula Jacobsson,
Dals Rostock

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-06-21

Sammanträdesdatum

sida

23

§ 85

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Begäran om ekonomiskt tillskott till Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg
(DVVJ) verksamhet. Dnr KS 2017/331.
• Förfrågan om särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2017. Dnr 2017/341.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/353.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i Melleruds
Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Camilla Berglöv-Hermansson (KD) befrias
från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Melleruds Bostäder AB.
Sammanfattning av ärendet
Camilla Berglöv-Hermansson (KD) har den 14 juni 2017 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ledamot i Melleruds Bostäder AB.
Beslutsunderlag
• Camilla Berglöv-Hermanssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Camilla BerglövHermansson (KD) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Melleruds
Bostäder AB.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Camilla Berglöv-Hermansson (KD)
Melleruds Bostäder AB
Personalenheten (löner)
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

24

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 87

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/353.119

Kompletteringsval av ny ledamot i Melleruds Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Jensen (KD) till ny ledamot i
Melleruds Bostäder AB.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Camilla Berglöv-Hermansson (KD) den 14 juni 2017
avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i Melleruds Bostäder AB ska
kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Jensen (KD) till ny ledamot i
Melleruds Bostäder AB.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Daniel Jensen (KD)
Melleruds Bostäder AB
Personalenheten (löner)
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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