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§ 101  
 
Öppnande av mandatperioden 2018-2022 första sammanträde 
och presentation av ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tackar för presentationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ålderspresidenten hälsar samtliga närvarande välkomna till mandatperioden  
2018-2022 första sammanträde. Ledamöter och tjänstgörande ersättare i 
fullmäktige presenterar sig.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige tackar för 
presentationen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 
2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av ordförande  
för mandatperioden 2018-2022 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2018 ska kommunfullmäktige enligt 2 § arbetsordningen välja en 
ordförande.   

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande 
val av ordförande för mandatperioden 2018-2022 till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige 
mandatperioden 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av förste  
vice ordförande för mandatperioden 2018-2022 till kommunfullmäktiges  
nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2018 ska kommunfullmäktige enligt 2 § arbetsordningen välja en  
förste vice ordförande. Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande 
val av förste vice ordförande för mandatperioden 2018-2022 till 
kommunfullmäktiges  
nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige 
mandatperioden 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande val av andre  
vice ordförande för mandatperioden 2018-2022 till kommunfullmäktiges  
nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2018 ska kommunfullmäktige enligt 2 § arbetsordningen välja en  
andre vice ordförande. Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2022. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet gällande 
val av andre vice ordförande för mandatperioden 2018-2022 till 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 
mandatperioden 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. utse följande till valberedning för mandatperioden 2018-2022: 
 

Ledamöter  Ersättare  
Thomas Hagman (S) Reine Dahlman (S) 
Jonny Stücken (S)  Pål Magnussen (V) 
Reidar Gustafsson (KIM) Anette Levin (L) 
Harald Eriksson (M) Roland Björndahl (M) 
Gunnar Karlsson (C) Karin Nodin (C) 
Ulf Rexefjord (SD) Gert Lund (SD) 
Daniel Jensen (KD) Mohammed Mahmoud (MP) 

 

2. välja Thomas Hagman (S) till valberedningens ordförande för mandatperioden  
2018-2022. 

3. välja Gunnar Karlsson (C) till valberedningens vice ordförande för 
mandatperioden 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den  
15 oktober 2018 ska kommunfullmäktige enligt 38 § arbetsordningen välja en ny 
valberedning.  

Valberedning ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestå av sju  
ledamöter och lika många ersättare.  

Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice 
ordförande.  

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): föreslår Thomas Hagman (S) som ordinarie ledamot och 
Reine Dahlman (S) ersättare samt Jonny Stücken (S) som ordinarie ledamot och 
Pål Magnussen (V) som ersättare. 

Daniel Jensen (KD): föreslår Reidar Gustavsson (KIM) som ordinarie ledamot. 

Eva Pärsson (M): föreslår Harald Eriksson (M) som ordinarie ledamot och Roland 
Björndahl (M) ersättare. 

Morgan E Andersson (C): föreslår Gunnar Karlsson (C) som ordinarie ledamot och 
Karin Nodin (C) ersättare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Reine Hassel (SD): föreslår Ulf Rexefjord (SD) som ordinarie ledamot och Gert Lund 
(SD) ersättare. 

Anette Levin (L): föreslår Anette Levin (L) som ersättare. 

Jörgen Eriksson (KIM): föreslår Daniel Jensen (KD) som ordinarie ledamot. 

Tony Johansson (MP) föreslår Mohamed Mahmoud (MP) som ersättare. 

Tommy W Johansson (S): föreslår Thomas Hagman (S) till valberedningens 
ordförande för mandatperioden 2018-2022. 

Morgan E Andersson (C): föreslår Gunnar Karlsson (C) till valberedningens vice 
ordförande för mandatperioden 2018-2022. 

Beslutsgång 1 

Ålderspresidenten frågar på förslaget om ordinarie ledamöter och ersättare i 
valberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutsgång 2 

Ålderspresidenten frågar på förslaget om ordförande och vice ordförande i 
valberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till  

Samtliga valda 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman 

   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr KS 2018/506.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2018-07-31  
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2018 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat 
på 6,6 Mnkr vilket är en förbättring med 3,4 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 332.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 182. 
• Utlåtande från revisionen samt revisionsrapporten Granskning av delårsbokslut 

2018-07-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2018-07-31  
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 

 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 
 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 2/2018 för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i 
balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 2/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2018 för Melleruds kommun visar ett negativt resultat på  
0,7 Mnkr vilket är 1,3 Mnkr sämre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2018.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 339 med socialnämndens skrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 333.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 183. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i 
balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 2/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

 
Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS 2018/558.042 
 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, 
årsredovisning för 2017  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning (resultat- och balansräkningen) för stiftelsen  
Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2017  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

3. vill be stiftelsen att inkomma med årsrapporten tidigare under året. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd för 2017 visar  
på ett positivt resultat på 8 281 814 kronor. Stiftelsen har lämnat 10 252 tkr i 
aktieägartillskott till Dalslands kanal AB. Stiftelsens egna kapital uppgår till  
1 972 tkr varav fritt eget kapital 635 kr. 

Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2017.   
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 331. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 181. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning (resultat- och balansräkningen) för stiftelsen  
Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2017  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

Daniel Jensen (KD): yrkar att fullmäktige gör ett medskick till stiftelsen för att be 
att de fortsättningsvis inkommer med årsrapporten tidigare under året. 

 
Beslutsgång 1 

Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige bifaller Daniel Jensens (KD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 2 

Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till  

Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd 
Dalslands Kanal AB 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2018/532.041 
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 968 027 kronor för år 
2019 vilket är en uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 13 april 2018 enades man om att hos 
ägarna äska om 2,8 procent ökning av anslaget för 2019 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2019 uppgår till totalt 8 777 485 kronor. Av anslags- 
beloppet avser 8 527 022 kronor Dalslands kanal och 250 463 kronor avser  
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2019 till 1 322 155 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 3 september 2018  
översänt en framställan om bidrag för 2019 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2019  
med specifikation.   

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 342.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 186. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 968 027 kronor för år 
2019 vilket är en uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

Beslutet skickas till  

Dalslands Kanal AB 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2018/528.007 
 
Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC  
gjort en uppföljning av en granskning av protokoll från 2014. Den uppföljande 
granskningen syftar till att se om revisorernas synpunkter har hanterats av  
berörda nämnder, om åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de 
brister som konstaterats samt om de angivna åtgärderna har vidtagits i utlovad 
omfattning. Revisorerna har även inkluderat ett kontrollmål om att 
beslutsunderlag och handlingar delges nämnders och styrelses ledamöter inom 
rimlig tid till sammanträden. 

Syftet med granskningen är att se om brister som identifierats i granskningen 
har genomförts samt hur rekommendationerna hanterats. 

Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till 
övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka protokolls-
skrivningen utifrån tidigare identifierade brister. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 343.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 187. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2018-10-24 16
  
 
 
 
 
 

§ 111 Dnr KS 2017/442.400 
 
Svar på motion om att Mellerud ska vara bäst i väst som 
miljökommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen beaktas i processen att  
ta fram kommunfullmäktigemål för 2020-2024 och därmed anses motionen 
besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP), har i motion den 1 juli 2017 föreslagit att  

• kommunfullmäktige ska fastställa mål att Mellerud ska vara den bästa miljö-
kommunen bland de 49 västsvenska kommunerna.  

• Kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att framarbeta en 
strategi för att göra Mellerud till den bästa västsvenska miljökommunen 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att framarbeta förslag 
kring hur varumärket Mellerud kan stäkras genom att vara en ledande 
miljökommun. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 344.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 189. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen beaktas i processen att  
ta fram kommunfullmäktigemål för 2020-2024 och därmed anses motionen 
besvarad. 

 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutet skickas till  

Tony Johansson (MP) 
Kommunchefen 
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§ 112  
 
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 Motion Avsändare Status 
KS 2017/142 
2017-03-13 
 
 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  
 
 

Roland Björndahl 
(M)  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/275 
2017-05-16 
 
 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen(V) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 
 

Motion om att det ska bli 
avgiftsfritt att lämna sopor 
för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för ökad 
tillgänglighet  
 
 

Anette Levin  
(L)  
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 KS 2017/465  
2017-08-15 
 

Motion om att uppföra en  
fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/ 
Bergsgatan 
 

Anette Levin  
(L) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/684 
2017-11-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att kommunen 
utesluter eller kraftigt 
begränsar läsk och 
sötsaker i det sortimentet 
som säljs vid kommunens 
anläggningar (Råda-
hallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen och 
Rådaskolan)  
 
 

Ulf Rexefjord  
(SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSAU 23/10 

KS 2017/733 
2017-12-20 
 
 

Motion om att ingen 
enhetschef inom Melleruds 
kommun ska ha ansvar för 
fler än 25 medarbetare 
 

Roland Björndahl 
(M) 
 
 

Utreds av  
kommun-
chefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 
 

Motion om att bygga ut 
Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal 
 
 
 

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/125 
2018-02-20 
 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- och 
aktivitetsplatser 
 

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/196 
2018-03-21 
 
 
 

Motion om att 
Melleruds kommun vid 
nästa upphandling 
köper grön el  
 
 

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 
 

KSAU 
23/10 

KS 2018/288 
2018-04-24 
 
 
 
 

 

 

 

 

Motion om att 
Melleruds kommun 
inför en klädpolicy/ 
neutralitetspolicy med 
förbud mot att bära 
synliga politiska, 
filosofiska eller 
religiösa symboler 
under arbetstid  
 
 

 

Ulf Rexefjord 
(SD) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

KSAU 
23/10 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2018/341 
2018-05-15 
 
 
 

Motion om extra kärl för 
trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna  
 
 
 

Roland 
Björndahl (M) 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltnin
gen 

KS 2018/348 
2018-05-18  
 

Motion om att öka 
säkerheten för 
tågresenärer på 
stationsområdet i 
Mellerud  

Tony 
Johansson 
(MP) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/383 
2018-06-07  
 
 

Motion om motionsslinga 
med hinderbana i 
Sunnanåskogen  
 

Roland 
Björndahl (M) 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltnin
gen 

KS 2018/519 
2018-08-27 
 
 
 
  
 

Motion om att utreda 
möjligheterna att 
inrätta/bygga ett säkert och 
tryggt sätt att ta sig över E45 
och Rv 166 
 
  

Jörgen 
Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltnin
gen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 345.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 190. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113  
 
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 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/636 
2017-11-10 

 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud  
 

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/154 
2018-03-07 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, 
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag 
ska tas fram och 
publiceras  

Merja Voimäki 
Mellerud 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/213 
2018-03-27 
   

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  
 
 

 
Carina Bengtsson, 
Mellerud 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/218 
2018-03-28 
   

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun gör 
den öppna verksamheten 
inom socialpsykiatrin 
tillgänglig även på helger  

Lennart Tysse, 
Mellerud  
 
 
 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/342 
2018-05-15 
 
 
   

Medborgarförslag om 
skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna 
för att påminna bilister 
att de behöver visa mer 
hänsyn för de oskyddade 
cyklisterna  

Jesper 
Andersson, 
Mellerud 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/355 
2018-05-24 
   

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen  
 

Lennart Norén, 
Mellerud  
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/360 
2018-05-28 
 
 
 
   

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gång-
trafik mellan Violvägen 
och Kroppefjälls hotell 
och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i 
Dals Rostock  

Dan Pettersson, 
Dals Rostock 
 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/495 
2018-08-14   

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i 
Mellerud  

Inger Claesson, 
Mellerud  
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 346.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 191. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114  
 
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 2017/619 
Medborgarförslag om breddning 
och utjämning av sjösättnings-
rampen i Sunnanå Hamn vid 
hamnkrogen 
  

2017-11-07 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 5 juni 2018 att bifalla 
medborgarförslaget i den del 
som avsåg restaurering av 
rampen och under förutsättning 
att medel beviljas. 

KS 2017/646 
Medborgarförslag om att som 
Melleruds kommun startar 
"metoo" för att förhindra 
trakasserier  
 

2017-11-15 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 12 september 2018 att 
avslå medborgarförslaget. 

KS 2017/691 
Medborgarförslag om förbud av 
raketer och smällare  
 
 

2017-12-04 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 5 juni 2018 att anse 
medborgarförslaget besvarat 
och förtydliga allmänna 
ordningsregler. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 347.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 192. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2018/603.119 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Elin Segerlind (V) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Elin Segerlind (V). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Elin Segerlind (V) har den 9 oktober 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot  
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Elin Segerlinds avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Elin Segerlind (V) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Elin Segerlind (V). 

 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

 
Beslutet skickas till  

Elin Segerlind 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
Enheten Digital service 
Troman 
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§ 116 Dnr KS 2018/575.112 
 
Nominering av vigselförrättare under perioden 1 januari 2019 
till och med 31 december 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att nominera  

• Kerstin Nordström (S)  
• Harald Ericson (M)  

till vigselförrättare för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen 
behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 
länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 117 
vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter där behov 
av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 1968:136 s. 82 att  
”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun att mot bakgrund av 
föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare förordnas”.  

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatperiod 
efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som 
förordnats efter den 1 januari 2015 löper ut den 31 december 2018.  

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft  
den  
1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som 
vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för 
uppdraget. 

Länsstyrelsen vill ha beslut om nominering senast den 29 oktober 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att nominera  

• Kerstin Nordström (S)  
• Harald Ericson (M)  

till vigselförrättare för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 
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Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 

 
Beslutet skickas till  

Kerstin Nordström 
Harald Ericson 
Länsstyrelsen Västra Götaland   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117  
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet  
i kommunfullmäktige: 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om hastighets-
begränsning i Åsensbruk. 

Dnr KS 2018/569 

Valentina Berisha, 
Åsensbruk 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att celebrera 
tidigare fullmäktigen genom namn, 
årtal, foto etc. i plenisalen i 
Tingshuset.  

Dnr KS 2018/586 

Karl-Axel 
Nordström, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118  
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om slutlig röstsammanräkning  
och mandatfördelning i val till kommunfullmäktige.  
Dnr KS 2018/592. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari -  
augusti 2018.  
Dnr 2018/584. 

• Revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän handling.  
Dnr KS 2018/624. 

• Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2018.  
Dnr KS 2018/626. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
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§ 119 
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående motion har inkommit sedan senaste sammanträdet i 
kommunfullmäktige:  

Inlämnad av 

Motion om inrättande av oppositionsråd. 

Dnr KS 2018/647. 

Tommy W Johansson (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige medger att motionen 
får läggas fram och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
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