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§1

Information om Barnkonventionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är ett traktat
som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten.
196 länder har ratificerat konventionen.
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har och stipulerar vad
som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett
kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.
Varje människa under 18 år räknas som barn, om man inte blir myndig tidigare enligt den
nationella lagstiftningen.
I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention
om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.
Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter
som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund
för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Kultur- och utbildningschefen redovisar vad Barnkonventionen innebär för kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
• Presentation av Barnkonventionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anette Levin (L): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2018/215

Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds kommun,
är numera obebyggd. Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast
bostadshus med exakt den placering som de rivna husen hade.
För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, bör
en ny flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av olika
typer. Utbyggd infrastruktur och närhet till service gör kv. Ugglan attraktivt och
samhällsekonomiskt fördelaktigt att bebygga.
Planförslaget har varit ute på samråd under februari/mars 2019. Samrådsredogörelse
upprättades 2019-04-29. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under perioden
2019-11-11 --- 2019-11-29. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett
granskningsutlåtande.
Byggnadsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 192, att godkänna granskningsutlåtandet och detaljplanens antagandehandlingar samt föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för kv. Ugglan.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020, § 11, att göra ändring i planbeskrivningen
enligt nedan:
"Eventuellt kan även annat rivningsavfall finnas i marken på detta djup."

Ändras till: "Det kan även finnas annat rivningsavfall i marken på detta djup."
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun.
Byggnadsnämndens beslut 2019-12-18, § 192.
Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 4.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15, § 11.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-29

sida
6

Dnr KS 2019/617

Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisningsavtal enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den förste januari 2015 är kommunen enligt lag skyldig att ha beslutade riktlinjer
för markanvisningsavtal. Syftet är att skapa tydlig och lättillgänglig information om
exploateringsprocessen i kommunen.
Genom dessa riktlinjer så finns det möjlighet att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta
sig in i vilka förutsättningar och förväntningar hen kan komma att möta i samband med
förhandlingar med kommunen.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 379, att återremittera ärendet för en
komplettering med vad som gäller med kopplingen mellan riktlinjerna och taxan. Redovisning
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 379.
Förslag Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 5.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15, § 14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisningsavtal enligt föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
KFS
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Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-29

sida
7

Dnr KS 2019/483

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2020:
•
•
•
•

Utrustningar till föreningar: hörselslinga
Tomtmark
Företagstomter, övriga tomter
Arrende åkermark

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019, § 155, att återremittera ärende
när det gäller följande taxor för kommunstyrelsens verksamhet 2020:
•
•
•
•

Utrustningar till föreningar: hörselslinga - högt (100 kr/dygn)
Tomtmark, pris saknas för Örnudden och kvarteret Ugglan.
Företagstomter, övriga tomter - lågt (10 kr/kvm)
Arrende åkermark - lågt (1 500 kr/ha/år)

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-27, § 155.
• Tjänsteskrivelser och reviderade förslag taxor och avgifter 2020 –
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 7.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15, § 17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2020:
•
•
•
•

Utrustningar till föreningar: hörselslinga
Tomtmark
Företagstomter, övriga tomter
Arrende åkermark

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kommunchefen
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/500

Svar på motion om att uppdatera kommunens vision och mål
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion om att uppdatera kommunens vision och
mål som besvarad i och med pågående översyn av vision och fullmäktigemål.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 14 oktober 2019 lämnat in en motion om att den socialdemokratiska
gruppen i kommunfullmäktige känner oro över att det har tagit så lång tid att ta fram en ny
vision och nya mål för mandatperioden för fullmäktige.
Motionärer vill att den politiska majoriteten med det snaraste inbjuder in till breda politiska
samtal i syfte att ta fram ett förslag till vision och nya mål för kommunfullmäktigen. I det fall
detta inte görs S-gruppens förslag, som varande det enda, fastställs.
Under förra mandatperioden genomfördes stora förändringar av kommunens styrsystem samt
trygghets- och säkerhetsarbetet. Stödet till chefer och ledare utvecklades och det viktiga
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan var högt prioriterat av både tjänstemän och
partiernas representanter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 352.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 385.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15, § 18.

Michael Melby (S) tackar för beredningen av motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion om att uppdatera kommunens vision och
mål som besvarad i och med pågående översyn av vision och fullmäktigemål.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Michael Melby (S)
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Dnr KS 2020/29

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag – Sofia Larsson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Sofia Larsson (MP) befrias från samtliga sina förtroendeuppdrag.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sofia Larsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Sofia Larsson (MP) har den 14 januari 2020 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag:
• ersättare i kommunfullmäktige
• ledamot i kommunstyrelsen
• ersättare i arbetsutskottet
• ersättare i socialnämnden
• ersättare i förhandlingsdelegationen
Beslutsunderlag
• Sofia Larssons avsägelse.
• Utdrag ur Troman
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Sofia Larsson (MP) befrias från samtliga sina förtroendeuppdrag.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sofia Larsson (MP).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sofia Larsson (MP)
Länsstyrelsen Västra Götaland
Socialnämnden
EDS
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2020/39

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag – Tomas Nilsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomas Nilsson (C) befrias från samtliga sina förtroendeuppdrag
Sammanfattning av ärendet
Tomas Nilsson (C) har den 21 januari 2020 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag:
• ordförande/ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
• ledamot i miljö- och hälsorådet
• ledamot i POLSAM
Beslutsunderlag
• Tomas Nilssons avsägelse.
• Utdrag ur Troman
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Tomas Nilsson (C) befrias
från samtliga sina förtroendeuppdrag
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson (C)
Kultur- och utbildningsnämnden
EDS
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tomas Nilsson (C) den 21 januari 2020 avsagt sig uppdraget som
ordförande/ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny
ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Anna Sanengen (C)
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ordförande i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ny ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tomas Nilsson (C) den 21 januari 2020 avsagt sig uppdraget som
ordförande/ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny
ordförande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ny ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Anna Sanengen (C)
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
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Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om belysning över
stora bron i Håverud

Inlämnad av

Besvaras av

Johnny Persson,
Håverud

Kommunstyrelsen

Richard Olausson,
Håverud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/636
Medborgarförslag om försäljning av
mottaget material vid återvinningsstationen Hunnebyn

Dnr KS 2020/6
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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