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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 
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Christine Andersson S Ja   
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Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Martin Andersson Ja 
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Rune Stenén C Ja   
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Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Jeanette Krafft C Nej Lars-Olof Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Nej Anders Andersson Ja 

Karin Nodin C Ja   

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Bengt Arne Enander M Nej Ronny Westerlund Nej 

Patrick Allier MP Nej Inger Jochnick Ja 

Mari-Anne Edmark S Nej Eva Larsson Ja 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 
 
Tyst minut för offren för i Bryssel 
 
Med anledning av gårdagens terrordåd i Bryssel inleds mötet med en tyst minut 
för att hedra och ägna en tanke åt alla som fallit offer för terrorism.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 25    
 
Information om Svinesundskommittén 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Svinesundskommittén är en ideell förening som övertog Gränskommittén  
Østfold - Bohuslän/Dalslands verksamhet från och med den 1 januari 2014.  

Gränskommittén Østfold - Bohuslän/Dalslands har sedan starten 1980 använt  
dels Bohuskommunernas samarbetsorganisation (BOSAM), dels Fyrbodals 
kommunalförbund som sin juridiska person. 

Skälet till organisationsförändringen har varit att verksamheten har en fått en  
så stor omfattning att det har ansetts angeläget att skapa en organisation med 
eget organisationsnummer och därmed utgör en "egen" organisation med full 
kapacitet att fatta egna beslut. 

Parallellt med att Svinesundskommittén har övertagit Gränskommittén 
arbetsuppgifter har Gränskommittén avvecklat sina arbetsuppgifter. 

Svinesundskommittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska 
samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold 
och Västra Götaland. 

De övergripanden målen är 

• Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling. 

• Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser. 

• Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. 

• Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva 
verksamhet. 

• Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk 
samarbetsarena.   

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 26    
 
Information om projekt Grön tillväxt – skog  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett av Svinesundskommitténs aktuella EU-projekt är Grön tillväxt - skog som  
syftar till att i gränsregionen bättre dra nytta av all skogsråvara och skapa 
förutsättningar för fler byggnationer i trä.  

Att välja trä som byggmaterial ger viktiga miljömässiga fördelar samtidigt som 
regionen har stor potential i trä- och skogsbranschen.  

Projektet Grön Tillväxt - Skog är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge  
som är ett strukturfondsprogram som i sin tur finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Dnr KS 2016/83.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Melleruds kommun 2015 uppvisar ett positivt resultat på  
16,7 mnkr och tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på  
21,3 mnkr. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder var i den ursprungliga 
budgeten att redovisa ett överskott på 24,2 mkr. Under året har kommun-
fullmäktige gjort avsteg ifrån det ursprungliga resultatmålet och tilldelat 
verksamheten tilläggsbudget på 1,1 mkr vilket gett ett budgeterat resultat  
om 23,1 mkr. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2016, § 35, att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 80.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-03-09, § 35. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 avsätta  
6,5 mkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 
 
Beslutsgång  

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

Samtliga nämnder 
Revisionen 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Dnr KS 2016/83.042   
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja  

• Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 

• Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015.  

• Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
    för år 2015. 

• Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 

• Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 

• Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Protokollsanteckning 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar nämndsledamöter och  
ersättare inte i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2015.  

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 
ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2015 med bilaga. 

Joacim Magnusson (KD), ordförande för kommunens revisorer, redovisar 
revisorernas granskning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S) och Michael Melby (S): Bifall till revisorernas förslag enligt 
följande: 

• Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 

• Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015.  

• Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  
    för år 2015. 

• Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2015. 

• Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Beslutsgång  

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

Samtliga nämnder 
Revisionen 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr KS 2016/78.168   
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds 
kommuns och överlämna den till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I september 2010 kom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ut en 
med föreskrift om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Föreskrifterna skrivs med stöd i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Enligt denna lag ska kommuner inför  
varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys.  

Inför nuvarande mandatperiod presenterade MSB en rad nyheter för upprättandet 
av risk- och sårbarhetsanalyserna. Regeringen vill med detta förstärka och 
förtydliga vikten av arbetet med samhällets säkerhet.  

Utifrån detta gav MSB ut nya föreskrifter 2015 som ska guida kommunen genom 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna. Av dessa föreskrifter framgår att 
kommunen ska utforma analysen enligt följande punkter:  
 
1. Övergripande beskrivning av kommunen. 

2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område. 

4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom 
kommunens geografiska område. 

5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan 
disponera för att hantera extraordinära händelser. 

6. Bedömning av förmåga i samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till 
en extraordinär händelse. 

7. Bedömning av kommunens (organisatoriska) förmåga att motstå och hantera 
identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse. 

8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare 
åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 62.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-03-09, § 36. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för  
Melleruds kommuns och överlämna den till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Beslutsgång  

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

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
T.f. säkerhetssamordnaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 30 Dnr KS 2016/82.003  
 
Reglemente för informationssäkerhet  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för informationssäkerhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala verksamheten hanterar dagligen stora mängder information med 
varierad känslighet, riktighet och tillgänglighet. Det kan handla om information om 
enskilda personer eller egendom, men även information som är väsentlig för att 
uppnå kommunala verksamhetsmål.  

För att medborgare, medarbetare, myndigheter och andra samarbetspartner ska 
känna ett förtroende för den kommunala verksamheten är det nödvändigt att 
informationen hanteras korrekt och i enlighet med lagar och förordningar. 

Information förekommer i många former. Den kan exempelvis vara tryckt eller 
skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad. 
Oavsett vilken form informationen har, eller det sätt på vilket den används, 
överförs eller lagras, måste den alltid få ett godtagbart skydd. 

De kommunala verksamheterna måste därför utvärdera informationens behov av 
skydd för att uppnå en hög grad av informationssäkerhet. 

Förslag till reglemente för informationssäkerhet har tagits fram i samarbete med 
övriga Dalslandskommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reglemente för informationssäkerhet.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 63.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-03-09, § 37. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för informationssäkerhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Kommunchefen 
Förvaltningscheferna 
Administrativ chef 
Informationsansvarig 
T.f. säkerhetssamordnare 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr KS 2015/164.312 
   
Svar på motion om att Melleruds kommun initierar arbetet 
med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att Melleruds kommun initierar 
arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Anette Levin (L), Tony Johansson (MP), Inger Jochnick (MP), Martin Andersson 
(SD), Gert Lund (SD) och Ann-Christine Österberg (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 13 mars 2015 lämnat in en motion där yrkar på att 

• kommunen lägger till vägsträckorna Mellerud-Rearsbyn, Mellerud-Köpmannebro, 
Mellerud-Åsensbruk i kommunens GC-plan för att sedan kommunicera med 
Trafikverket. 

• kommunfullmäktige årligen avsätter 3 mkr för ändamålet i investeringsbudgeten 
med start redan under innevarande år.  

Anette Levin (L) menar att en utbyggnad av gång- och cykelvägar skulle öka 
kommunens attraktivitet samt främja en goda folkhälsa. 

Melleruds kommun saknar i nuläget en heltäckande gång- och cykelplan men 
arbetet med en kommunal gång- och cykelplan har påbörjats och förväntas vara 
färdigställd i slutet på 2016. 

Melleruds kommun har i nuläget en dialog med Trafikverket och kommer att söka 
statligt bidrag för att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommunen, men i nuläget 
prioriteras gång- och cykelvägar som är anslutna till kommunens vägar. De gång- 
och cykelvägar som berörs av motionen är inte anslutna till kommunens vägar. 

Det bör även tilläggas att Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 
finns ett större behov av att bygga ut belysningen på kommunens befintliga vägar 
än att investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 

Utredningens samlade bedömning är att kommunfullmäktige bör avslå motion om 
att Melleruds kommun initierar arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed 
det statliga vägnätet. Utredningen finner även att det i nuläget inte är befogat att 
investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 44.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-03-09, § 39. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Levin (L) och Tony Johansson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att  
bifalla motion om att Melleruds kommun initierar arbetet med att bygga gång-  
och cykelvägar utmed det statliga vägnätet. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att Melleruds kommun initierar 
arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige  
beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 

Anette Levin  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Dnr KS 2016/101.003   
 
Ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bolagsverket har inte godkänt den nuvarande skrivningen i § 18 i bolagsordningen: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast tre månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslutade den 18 februari 2016, § 8, 
att följande ändring görs: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast en månad räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Vänersborgs och Melleruds kommunfullmäktige ska ta beslut om ändringen. 
 
Beslutsunderlag 

• Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslut 2016-02-18, § 8. 
• Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 87.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-03-09, § 45. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  

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

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Vänersborgs kommun 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr KS 2016/116.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Patrick Allier (MP) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Melleruds Industrilokaler AB, ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i förhandlingsdelegationen. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny 
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Patrick Allier (MP). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Patrick Allier (MP) har den 22 februari 2016 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag  
inom Melleruds kommun: 

• ledamot i kommunfullmäktige  
• ledamot i kommunstyrelsen  
• ersättare i Melleruds Industrilokaler AB  
• ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  
• ersättare i förhandlingsdelegationen. 
 
Beslutsunderlag 

• Patrick Alliers avsägelse med komplettering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Patrick Allier (MP) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Melleruds Industrilokaler AB, ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i förhandlingsdelegationen. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny 
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Patrick Allier (MP). 

 
Beslutsgång  

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Patrick Allier 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Dnr KS 2016/116.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen  
2016-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Sofia Larsson (MP) till ny ledamot  
i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Patrick Allier (MP) den 22 februari 2016 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige  
utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Sofia Larsson (MP) till ny ledamot  
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång  

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

Sofia Larsson 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Dnr KS 2016/116.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i Melleruds Industri- 
lokaler AB 2016-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Sofia Larsson (MP) till ny ersättare  
i Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Patrick Allier (MP) den 22 februari 2016 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige  
utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Sofia Larsson (MP) till ny ersättare  
i Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Beslutsgång  

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

Sofia Larsson 
Melleruds Industrilokaler AB 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36    
 

Nytillkomna interpellationer  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den  
till byggnadsnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 Inlämnad av 
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om 
byggplaner på Ängenäsområdet 
Dnr KS 2016/120 

Pål Magnussen (V) 

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får 
ställas och överlämnar den till kbyggnadsnämndens ordförande för besvarande  
vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång  

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

Karin Hilmér (C) 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om en rondell 
(cirkulationsplats) vid korsningen 
Viaduktgatan - Odengatan 
Dnr KS 2016/115 

Göran Bohlin, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapporten Granskning årsredovisning 2015.  
Dnr KS 2015/125 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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