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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Nej Kent Bohlin Ja 

Peter Ljungdahl C Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej ---  

Andreas Jonsson S Nej Annika Briving Ja 

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Nej Marianne Larsson Ja 

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja  §§ 91-100, 102-114  

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Nej Naim Berisha Ja 

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   §§ 91-99, 102-114 

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja  §§ 91-98, 100-114 

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja  §§ 91-98, 100-114 

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Bengt Arne Enander M Ja   

Inger Jochnick MP Ja  §§ 91-98, 100-114 

Mari-Anne Edmark S Nej Eva Larsson Ja 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 

§ 91  Information om Kulturbruket på Dal 4 

§ 92  Underhållning av Kulturskolans elever 5 

§ 93  Information om det planerade särskilda boendet på Ängenäs i Mellerud 6 

§ 94  Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden 

7 

§ 95  Svar på motion om inrättande av distansstudiecenter 9 

§ 96  Tilläggsbudgetering med anledning av extra statsbidrag 2016 10 

§ 97  Revidering av skolskjutsreglemente för Melleruds kommun 12 

§ 98  Delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 20 § 
tobakslagen samt medel för att finansiera de utökade uppdragen 

13 

§ 99  Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
för 2015 

15 

§ 100  Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd 16 

§ 101  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2017 17 

§ 102  Köp av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21 19 

§ 103  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2016 

20 

§ 104  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden 

21 

§ 105  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden 22 

§ 106  Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag - ledamot i kommun-fullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valberedningen  
och ledamot i valnämnden 

23 

§ 107  Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 24 

§ 108  Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 25 

§ 109  Kompletteringsval av ny ledamot i valnämnden 26 

§ 110  Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 27 

§ 111  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen  28 

§ 112  Nytillkomna motioner 29 

§ 113  Nytillkomna medborgarförslag 30 

§ 114  Anmälan om inkomna ärenden 31 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 
 
Information om Kulturbruket på Dal  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnaren för Kulturbruket på Dal informerar om verksamhet och lokalen. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 92 
 
Underhållning av Kulturskolans elever 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för underhållningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Musikläraren Peter Söderlund och elever från Kulturskolan underhåller. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Dnr KS 2015/608.286 
 
Information om det planerade särskilda boendet på  
Ängenäs i Mellerud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgruppen presenterar förslag på utformning av det planerade särskilda 
boendet på Ängenäs i Mellerud. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2016/14.006   
 
Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommun-
fullmäktiges sammanträden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 13 januari 2016, att kommun-
fullmäktiges möte i Mellerud ska delges medborgarna i form av webb-tv-
sändningar. Genom att webbsända kommunfullmäktiges möten kan fler ta del av 
det som sägs under mötena, särskilt om sändningen är tillgänglig i efterhand via 
nätet. 

Hösten 2016 genomförs renovering av Tingshuset som används vid möten med 
kommunfullmäktige. I samband med renoveringen bör tekniska förutsättningar 
skapas för att kunna webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Arbetet  
leds av fastighetsenheten och som i frågan bör stödjas av IT-enheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om Webb-tv-sändningar från kommunfullmäktige. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 258.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 152. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Daniel Jensen 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschefen 
Administrative chefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2016/158.619   
 
Svar på motion om inrättande av distansstudiecenter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett distansstudiecenter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun inrättar och driver ett distansstudiecenter för att öka servicen 
för kommunens invånare men även för besökare, gammal som ung. 

Melleruds kommun anser att distansstudier innebär en frihet för den studerande 
och att skälen till att studera på distans varierar. Samtidigt finns flera lärosäten 
tillgängliga inom cirka 5 till 15 mils avstånd från Mellerud. 

Kommunens vuxenutbildning har inte upplevt frågor från distansstuderande om att 
få sitta i deras lokaler och studera. Däremot är det vanligt att verksamheten får 
förfrågningar från distansstuderande om att skriva tentamen hos dem, vilket är ett 
behov som vuxenutbildningen försöker att tillhandahålla. 

Förslaget är att avslå motion om inrättande av distansstudiecenter. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 287.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 153. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett distansstudiecenter. 
 
Beslutsgång 

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

Gunnar Karlsson 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-09-28 10
  
 
 
 
 
 

§ 96 Dnr KS 2015/101.041   
 
Tilläggsbudgetering med anledning av extra statsbidrag 2016  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investeringsbudget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investeringsbudget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för kommande 
kostnader för flykting-
verksamheten.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För att tillfredsställa externa intressenter krävs att kommunen hanterar det extra 
statsbidraget med anledning av kommunens flyktingmottagande på ett enhetligt 
sätt. 

Kommunen har fått direktiv om hur det extra statsbidraget på 30,7 mkr 
redovisningsmässigt ska hanteras, det finns många intressenter, regeringen, SCB, 
SKL, RKR, media m.fl. som vill följa hur detta extra statsbidrag används. Bidraget 
ska redovisas som ett extra generellt statsbidrag på kto 8290. Konsekvensen av 
detta är att det blir ett överskott jämfört med den statsbidragsbudget som är lagd.  

Kommunfullmäktige har beslutat vad utrymmet ska användas till. Det är därför 
lämpligt att anpassa kommunens budget till detta.  

Konsekvensen av detta blir att kommunens resultat förbättras med 20 130 + 700 + 
8 570 = 29 400 tkr. 500 + 800 = 1 300 tkr används i 2016 års driftsbudget. 8 570 
tkr överförs vid behov till kommunens driftsbudget för att täcka kostnader inom 
flyktingverksamheten, inte säkert att hela beloppet förbrukas under 2016. 

Flyktingverksamheten har blivit en av kommunens större verksamheter, både skola 
och socialtjänst har påverkats kraftigt. Finansieringen sker på olika sätt, förskotts 
bidrag, bidrag som eftersöks, utökade statsbidrag. En tydlig redovisning av 
verksamhets konsekvenser och hanteringen av kostnader och intäkter för 
flyktingverksamheten kommer att göras i samband med kommande delårsbokslut. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 235.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-08-16, § 126. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S) och Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investeringsbudget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investeringsbudget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för kommande 
kostnader för flykting-
verksamheten.  

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Byggnadsnämnden 
Administrative chefen 
Kommunens revisorer 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS 2016/343.003 
   
Revidering av skolskjutsreglemente för Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla  
från och med 1 oktober 2016.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns nuvarande skolskjutsreglemente antogs av kommun-
fullmäktige den 21 november 2001, § 91.  

Skolskjutsreglementet behöver revideras för att hänvisa till korrekt lagtext för  
Skollagen (2010:800), förordning om skolskjuts 1070:340 med ändringar till och 
med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning 
TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 1988:21.  

Kultur- och utbildningschefen redovisar förslag till reviderat skolskjutsreglemente.  
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till skolskjutsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-23, § 30. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 248.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 138. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla  
från och med 1 oktober 2016.  
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
KFS 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-09-28 13
  
 
 
 
 
 

§ 98 Dnr KS 2016/280.002   
 
Delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 
20 § tobakslagen samt medel för att finansiera de utökade 
uppdragen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut 
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under sina två senaste tillsynsbesök 
påpekat bristen av tillsyn när det gäller rökfria skolgårdar. Vid senaste tillsynen 
föreslogs att tillsynen skulle läggas på tillsynspersonalen för tobaks- och 
folkölsförsäljning. Det har också från Folkhälsomyndigheten ålagts kommunerna att 
genomföra kontrollköp i butiker och serveringslokaler som säljer tobak. Det har inte 
tilldelats några medel för detta från statsmakterna.  

Enligt tobakslagen finns det möjlighet att besluta om åtgärd om det vid tillsyn 
enligt tobakslagen visar sig att lagen inte följs. Vid en konferens om rökfria 
skolgårdar har länsstyrelsen informerat om hur vi, med uppdraget som 
tillsynspersonal, bör agera när det gäller att förelägga om förbud eller sanktioner i 
form av vite.  

Enligt tobakslagen gäller att:  

20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som  

behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem 
meddelade föreskrifter ska följas.  

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen ska följas.  

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.  

Vitet får inte förvandlas.  
 
Socialnämnden beslutade den 31 maj 2016, § 41, att föreslå att kommun-
fullmäktige  

1. ger socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga 
om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  

2. tillskjuter medel för att finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen 
om 30 tkr.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2016, § 122, att tillskjuta medel för att 
finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2016-05-20. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 41. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 231. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-08-16, § 122. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut 
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
KFS 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Dnr KS 2016/292.042   
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands  
Järnväg (DVVJ) för 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2015. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD), Karin Nodin (C) och  
Inger Jochnik (MP) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2015 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 28,8 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 250.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 139. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2015. 
 
Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 100 Dnr KS 2016/315.042   
 
Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Dalslands kanals  
framtida bestånd  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat- och 
balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2015 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dalslands 
kanals framtida bestånd avseende 2015 visar på ett positivt 1,427 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 251.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 140. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat- och 
balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2015 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 101 Dnr KS 2016/316.042   
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 915 200 kronor för år 
2017 vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) och Roland Björndahl (M) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2016 enades man om att  
hos ägarna äska om 3,3 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2017 uppgår till totalt 8 297 900 kronor. Av anslags-
beloppet avser 8 061 100 kronor Dalslands kanal och 236 700 kronor avser 
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2017 till 1 249 900 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 23 juni 2016  
översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation. 

 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2017  
med specifikation.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 252.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 141. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 915 200 kronor för år 
2017 vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Dalslands Kanal AB 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr KS 2016/426.252   
 
Köp av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun köper fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21 för att möjliggöra  
en utbyggnad i framtiden av det särskilt boendet som planeras att byggas.  

Det är viktigt att det finns mark för en utbyggnad i framtiden. Fastigheten Ängenäs 
2:21 är en liten hästgård och därför är förvärvet viktigt för det får inte planeras 
boende i närheten av en hästgård.  

Köpeskillingen uppgår till 1,15 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 306.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 2/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 2/2016).  
 
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. 

Under andra kvartalet 2016 har fyra ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Ett 
ärende är kvar sedan första kvartalet i år. Det avser kontaktperson enligt LSS. Den 
sökande har hittills tackat nej till erbjudanden men väntas nu bli verkställt i 
samband med att skolterminen kommer igång. Två beslut avser särskilt boende 
enligt SoL. Besluten har verkställts den 9 och 10 augusti 2016. Det fjärde ej 
verkställda beslutet avser kontaktperson enligt SoL. Sökande har tackat nej. 

För tredje kvartalet har hittills fyra ärenden rapporterats till IVO. Samtliga avser 
särskilt boende. Ett av besluten verkställdes den 15 augusti 2016.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 56, med tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 296.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 137. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 2/2016). 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Dnr KS 2016/447.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur-  
och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Linn Fridlund (C) befrias från sitt uppdrag  
som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Linn Fridlund (C) har den 19 september 2016 avsagt sig uppdraget som  
ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Linn Fridlunds avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Linn Fridlund (C)  
befrias från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Linn Fridlund 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten 
Troman 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2016/304.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Frida Mattsson (C) befrias från sitt uppdrag  
som ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frida Mattsson (C) har den 20 juni 2016 avsagt sig uppdraget som  
ersättare i socialnämnden på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Frida Mattssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Frida Mattsson (C) 
befrias från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Frida Mattsson 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Troman 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-09-28 23
  
 
 
 
 
 

§ 106 Dnr KS 2016/383.119   
 
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag - ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare  
i valberedningen och ledamot i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mari-Anne Edmark (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valberedningen och 
ledamot i valnämnden 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mari-Anne Edmark (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Mari-Anne Edmark (S) har den 8 augusti 2016 avsagt sig samtliga förtroende- 
uppdrag på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Mari-Anne Edmarks avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mari-Anne Edmark (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valberedningen och 
ledamot i valnämnden 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mari-Anne Edmark (S). 

 
Beslutsgång 

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

Mari-Anne Edmark 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
Troman 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr KS 2016/447.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Elvira Olsson (C) till ny ersättare i  
kultur- och utbildningsnämnden 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Linn Fridlund (C) den 19 september 2016 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden ska kommun- 
fullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Elvira Olsson (C) till ny ersättare i  
kultur- och utbildningsnämnden 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Elvira Olsson 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Personalenheten 
Troman 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS 2016/304.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Pettersson (C) till ny ersättare  
i socialnämnden 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Frida Mattsson (C) den 20 juni 2016 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse  
en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Pettersson (C) till ny ersättare  
i socialnämnden 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Maria Pettersson 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Troman 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2016/383.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Johnny Stücken (S) till ny ledamot i  
valnämnden 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mari-Anne Edmark (S) den 8 augusti 2016 avsagt  
sig uppdraget som ledamot i valnämnden 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 Johnny Stücken (S) till ny ledamot i  
valnämnden 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Johnny Stücken 
Personalenheten 
Troman 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2016/383.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Råberg (S) till ny ersättare i  
kommunstyrelsen 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mari-Anne Edmark (S) den 8 augusti 2016 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse  
en ny ersättare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Råberg (S) till ny ersättare i  
kommunstyrelsen 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Inger Råberg 
Personalenheten 
Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2016/383.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Reine Dahlman (S) till ny ersättare i  
valberedningen 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mari-Anne Edmark (S) den 8 augusti 2016 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i valberedningen ska kommunfullmäktige utse  
en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utse Reine Dahlman (S) till ny ersättare i  
valberedningen 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Reine Dahlman 
Personalenheten 
Troman 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion om ändring av kommunens regelverk för rätt 
till barnomsorg 
Dnr KS 2016/444 

Jörgen Eriksson (KIM) 
 

 
Beslutsunderlag 

• Motion 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): 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 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om samlingspunkt 
med aktiviteter för pensionärer 
några dagar per vecka med ledare. 
Dnr KS 2016/341 

Anne-Marie Johnson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om hundbad-
platser på kommunens badplatser. 
Dnr KS 2016/370 

Magnus Törnqvist, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om fartkamera  
på Österrådagatan i Mellerud. 
Dnr KS 2016/413 

Margareta Bohlin, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om toaletter i 
Gerdsrudsparken 

Dnr KS 2016/424 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om ytterligare  
en hundlatrin i Gerdsrud. 
Dnr KS 2016/425 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-09-28 31
  
 
 
 
 
 

§ 114    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. Dnr 2016/003. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 
2016. Dnr 2016/439. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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