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Närvarolista
Ledamöter
Johnny Stücken
Robert Svensson
Patrik Tellander
Kerstin Nordström
Peter Ljungdahl
Sture Torstensson
Daniel Jensen
Eva Pärsson
Pål Magnussen
Katarina Norgren
Stig Larsson
Eivor Östergren
Per-Erik Sjöösten
Harald Ericson
Ola Johansson
Sarah Isgren
Per-Olof Hilmér
Lisbeth Berglöv
Christine Andersson
Bengt-Arne Enander
Einar Pettersen
Tommy W Johansson
Barbro Prästbacka
Helena Karlsson-Hultman
Anette Levin
Roland Björndahl
Rune Stenén
Peter Bjarting
Michael Melby
Zoran Firis
Georg Eriksson
Franklin Kanyinda
Helena Sundström
Tony Johansson
Mats Svartling
Kent Palm
Susanne Björk-Jensen
Gunnar Karlsson
Johanna Nordström
Florence Jonasson
Mari-Anne Edmark

Justerandes sign

Parti
S
C
M
S
C
S
KD
M
V
S
FP
C
SD
M
S
MP
C
KD
S
M
KIM
S
V
C
FP
M
C
S
KD
M
S
C
MP
S
V
M
C
S
S
S

Närvarande
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Karl-Axel Nordström

Närvarande
Ja
Nej
X

Margareta Lindh

X

Jeanette Krafft

X

--Ann-Christin Larsson

X

--Annika Briving
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§ 96
Godkännande av extra ärenden
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige godkänner att ärendena Avsägelse av förtroendeuppdrag som
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden och Kompletteringsval av ny ledamot och
ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden tas upp som extra ärenden vid
dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Information om Dalslandskommunernas kommunalförbund
Förbundschefen informerar om Dalslandskommunernas kommunalförbunds
verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/219.027

Motion om att förbättra skrivkunnigheten bland chefer i kommunen –
besvarande______________________________________________
Bakgrund
Sarah Isgren (MP) har den 24 april 2012 lämnat in en motion där hon föreslår
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för hur den
språkliga standarden i kommunens officiella dokument ska höjas och att
åtgärdsprogrammet följs av kontinuerlig uppföljning.
Arbetsutskottet gav den 4 juni 2012, § 213, kommunchefen i uppdrag att bereda
motionen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 28 augusti
2012.
Sammanfattning
Det språk vi använder i olika typer av skrivna dokument bidrar i hög grad till att
skapa bilden av vår verksamhet.
Språklagen föreskriver att alla offentliga myndigheter, inklusive kommuner, ska
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
Det finns utrymme att förbättra kvaliteten på det som skrivs i kommunen.
Tjänstemännen har under våren 2012 arbetat fram ett förslag till ”Riktlinjer för
skrivande i Melleruds kommun”.
Det finns många olika åtgärder som kan vidtas för att höja den språkliga kvaliteten.
Beslutsunderlag
Förslag till motionssvar.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-11, § 278.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 138.
Yrkanden
Sarah Isgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
slutföra arbetet med ”Riktlinjer för skrivande i Melleruds kommun” för fastställande
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra åtgärder för att
säkerställa att officiella texter från kommunen följer dessa riktlinjer.

Expedieras
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/576.261

Tomtpriser för fritidshus på vattnet i Sunnanå Hamn
Bakgrund
Melleruds kommun har arbetat för att möjliggöra en lantmäteriförrättning så
marken under varje fritidsbostad kan avstyckats och säljas. Detta blev klart
den 27 december 2011.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2012, § 31, att de som äger
fritidsbostäder på land erbjuds att köpa tomterna under perioden 15 april till 15 juli
2012 för 100 tkr plus lantmäterikostnad. I priset ingår en bygglovsavgift på 2 500
kr. Från och med den 16 juli 2012 kostar tomterna 125 tkr plus lantmäterikostnad.
Kommunfullmäktige valde i samband med ovanstående beslut att avvakta med
prissättningen på tomter för fritidsbostäder på vattnet i väntan på att dessa
placerats i sina rätta lägen under hösten 2012 för att därefter ta upp frågan till ny
behandling.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-03-06.
Arbetsutskottets beslut 2012-10-09, § 317.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 147.
Yrkanden
Robert Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att de som äger fritidsbostäder på vattnet erbjuds att
köpa tomterna för 200 tkr plus lantmäterikostnad. I priset ingår en bygglovsavgift
på 2 500 kr. Erbjudandet gäller till och med den 31 mars 2013. Därefter är priset
225 tkr plus lantmäterikostnad.
Reservation
Einar Petersen (KIM) och Per-Erik Sjöösten (SD) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/450.007

Granskning av delårsrapport 2012-07-31, revisionsrapport
Bakgrund
Kommunens revisorer har gett Deloitte i uppdrag att granska kommunens
delårsredovisning.
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de
delar som avses i Lag om kommunal redovisning, Kommunallagen samt de
rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning gett ut.
Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har beslutat. I delårsrapportens ekonomiska översikt redovisas
fullmäktiges finansiella mål och dess resultatuppföljning.
Avseende de verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk
hushållning kan revisorerna konstatera att dessa redovisas under respektive
nämnds verksamhetsberättelse.
Revisorerna saknar till en del i delårsrapporten analyser med åtgärdsförslag till
de negativa budgetavvikelser som några av nämnderna anger i årsprognoserna.
Revisorerna har också noterat att kommunen inte har följt ett yttrande från Rådet
för kommunal redovisning avseende återbetalningen av försäkringspremier. Denna
återbetalning skall bokföras som en intäkt i kommunen och ska presenteras som en
jämförelsestörande post i delårsrapportens resultaträkning. De återbetalade medlen
har istället reducerat kostnaderna och har inte särredovisats som en jämförelsestörandepost i delårsrapporten.
Ekonomichefen har åtgärdat de påpekanden som revisorerna gjort.
Beslutsunderlag
Rapport avseende granskning delårsrapport 2012-07-31
Revisorsyttrande 2012-09-24
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-09-25
Arbetsutskottets beslut 2012-10-09, § 310.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 133.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Expedieras
Kommunens revisorer
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Redovisning av obesvarade motioner
Bakgrund
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:
Motion, ingiven av

Datum

Remitterad till

Dnr KS 2012/263.052
Motion om avskaffandet av LOV (Lagen
Om Valfrihetssystem) inom vård- och
omsorgsverksamheten i Melleruds kommun
Barbro Prästbacka (V), Kent Palm (V) och
Pål Magnussen (V)

2012-05-15

Socialnämnden

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2012-09-25 § 298.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 135.

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Redovisning av besvarade medborgarförslag
Bakgrund
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/ingiven av
Dnr KS 2012/345.819
Medborgarförslag om att kommunen
ska köpa in Grimöarna för att skapa ett
fritidsparadis för såväl Mellerudsborna
som för tillresande gäster som en
kompensation för förlusten av Sunnanå
hamn.
Rune I Bohlin, Mellerud

Datum
2012-06-30

Beslut
Kommunstyrelsen
beslutade den
12 september 2012,
§ 112, att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2012-09-25 § 299.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 136.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/427.335

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens
kolonilotter och odlingslotter___________________________________
Bakgrund
Tony Johansson (MP) har den 9 september 2012 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande i en interpellation:
- Tänker du och de styrande partierna i Mellerud ta initiativ till att sprida
information om kommunens erbjudande gällande odlingslotter/kolonilotter genom
att exempelvis använda sig av Melleruds bostäders informationsbrev till sina
hyresgäster?
- Tänker du och de styrande partierna i Mellerud ta initiativ till att möjliggöra
byggnation av mindre redskapsskjul/friggebodar på odlingslotterna/kolonilotterna?
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2012, § 94, att lämna över
interpellationen till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Svar från kommunstyrelsens ordförande:
Hugade intressenter har idag möjlighet att, av kommunen, arrendera odlingslotter
på Erlandserudsområdet. Information om detta finns på kommunens hemsida. Av
totalt 28 odlingslotter, de flesta 200 kvm, är det endast sex styck som är
utarrenderade. Vittnar detta om ett svalt intresse eller kanske om brister i
informationen?
Ett led i bättre information är att möjligheten att odla sina egna grönsaker m.m.
numer finns med på kommunens Facebooksida. Vidare är också kontakt tagen med
Mellbo att vid lämplig tidpunkt informera enligt interpellantens önskemål.
Det finns inga hinder för byggnation av Friggebod för förvaring av redskap m.m. på
odlingslotten, förutsatt att gängse direktiv följs.
Att odla är både roligt och bra för folkhälsan!
Tony Johansson (MP) tackar kommunstyrelsens ordförande för svaret.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige godkänner interpellationssvaret.
Expedieras
Tony Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Anmälan om inkomna ärenden
Dnr KS 2012/423.119
Länsstyrelsens beslutade den 9 oktober 2012 att utse Mari-Anne Edmark (S)
till ny ledamot och Kent Bohlin (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Albulena Sadiku (S) som inte längre är valbar som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-24

sida

14

Dnr KS 2012/521.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden__________________________________________________
Bakgrund
Johanna Nordström (S) har den 22 oktober 2012 avsagt sig förtroendeuppdraget
som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Johanna Nordström.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Johanna Nordström (S) befrias från sitt uppdrag
som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.

Expedieras
Johanna Nordström
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
Adm enh (löner)

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/521.119

Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden____________________________________________________
Bakgrund
Då Johanna Nordström (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden behöver kommunfullmäktige genomföra ett kompletteringsval.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag
Till ny ledamot och ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden utser
kommunfullmäktige
Ledamot
Andreas Jonsson

(S)

Ersättare
Alexander Kröger

Expedieras
Andreas Jonsson
Alexander Kröger
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
Adm enh (löner)

Justerandes sign
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