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Övriga närvarande 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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Underskrift ........................................................................................................ 
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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Kent Bohlin S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Nej Eva Larsson Ja 

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S 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 Georg Eriksson Ja 

Inger Jochnick MP Ja   

Florence Jonasson S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 

§ 166  Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan 4 

§ 167  Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2017 5 

§ 168  Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, revidering 6 

§ 169  Svar på motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till 
barnomsorg 

7 

§ 170  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och  
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2016 

8 

§ 171  Val av revisorer i Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018 9 

§ 172  Nytillkomna motioner 10 

§ 173  Nytillkomna medborgarförslag 11 

§ 174  Anmälan om inkomna ärenden 12 

§ 175  Utdelning av trotjänarbelöningar  13 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2016/540.057 
 
Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Under de kommande tre läsåren kommer Nordalsskolan få ett ökat elevantal. 
Fagerlidsskolan har under senaste året ökat från 96 till 120 elever (asylelever  
ej medräknade). Denna elevökning kommer att medföra ett ökat elevtal och 
lokalbehov då Fagerlidsskolans elever alltid börjat på Nordalsskolan från och  
med årskurs 4. För närvarande visar elevprognosen ingen minskning av  
asylelever men däremot stabilt hög nivå.  

Kommunchefen redogör för kultur- och utbildningsnämndens elevprognos och 
lokalbehov för perioden 2017-2022. Behov finns att av ytterligare moduler  
för att möta behovet av lokaler vid Nordalsskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 445.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 230. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen 
för fortsatt beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Dnr KS 2016/528.041   
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 27 oktober 
2016, § 61, beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa taxor och avgifter  
för Dalslands miljönämnds verksamhet enligt följande:   

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa enligt miljöbalken 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagstiftningens område 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för kontroll enligt lagen om  
handel med vissa receptfria läkemedel 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till taxor och avgifter för 2017. 
• Dalslands miljönämnds beslut 2016-09-29, § 72. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-10-27, § 61. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 425.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 228. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energinämnd 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 168 Dnr KS 2016/552.003   
 
Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 
revidering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 17 november 
2016, § 48, tagit beslut om att fastställa reviderad finanspolicy för förbundet.  
Finanspolicyn har lämnats över till medlemskommunerna för antagande av 
respektive kommunfullmäktige. 

Förändringarna består i huvudsak av en anpassning av namn till nuvarande 
bemanning och organisation, samt en anpassning till dagens språkbruk. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 439. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 224. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2016/444.710   
 
Svar på motion om ändring av kommunens regelverk för rätt 
till barnomsorg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om ändring av kommunens regelverk för rätt  
till barnomsorg som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 1 september 2016 att Melleruds 
kommun ändrar reglerna för rätt till barnomsorg med följande tillägg: 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna har barnet 
rätt att vistas inom barnomsorgen utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg 
där barnet för tillfället vistas. 

Bakgrunden är att med dagens regler har inte ett barn rätt till barnomsorg om 
någon av föräldrarna är ledig. 

Sedan rubricerad motion inkommit har Kultur- och utbildningsnämnden beslutat om 
ett förtydligande av reglerna för vistelsetider i kommunens förskolor, pedagogisk 
omsorg och fritidshem. Förtydligandet ligger i linje med motionen och innebär att 
det är möjligt att vid specifika fall lyfta en diskussion om semester med 
förskolechefen, jämfört med tidigare där detta inte varit möjligt. Förslaget är därför 
att anse motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till barnomsorg som 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kultur- och fritidsförvaltningens information till föräldrar om förskola,  

pedagogisk omsorg och fritidshem i Melleruds kommun,  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-26, § 80. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 446.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 231. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motion om ändring av kommunens regelverk för rätt  
till barnomsorg som besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Jörgen Eriksson (KIM) 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 3/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 3/2016).  
 
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. 

För tredje kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO.  
Ett ärende avser kontaktperson enligt LSS. Orsaken är att lämplig personal/ 
uppdragstagare saknas. Det andra ärendet gäller plats i särskilt boende enligt  
SoL. Detta beslut verkställdes den 28 oktober 2016. 

För tredje kvartalet har rapportering till IVO avslutats i fyra tidigare ärenden. 
Orsaken är att besluten verkställts eller ansökan återtagits. 

Per den 31 oktober 2016 har kommunen för närvarande två stycken ej verkställda 
beslut inom 3 månader efter gynnande beslut. De avser kontaktperson varav den 
ena utifrån LSS och det andra enligt SoL (kvartal 4). Samtliga ärenden om särskilt 
boende är avslutade. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 83, med tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 427.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 227. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 3/2016).  
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 171 Dnr KS 2016/527.119 
   
Val av revisorer i Dalslands miljö- och energiförbund  
2017-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att till revisorer i Dalslands miljö- 
och energiförbund 2017-2018 utse 
 

Nils-Gunnar Nilsson (M) Bengtsfors kommun 

Torgny Arvidsson (C) Dals Eds kommun 

Bo Johansson (S) Färgelandas kommun 

Joacim Magnusson (KD) Melleruds kommun 

Evert Magnusson (S) Melleruds kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 8 - Revision - i Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning  
ska förbundet ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige i Melleruds 
kommun.  

Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor. Revisorerna väljs för den 
mandatperiod som gäller för ledamöterna och i direktionen och nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges i Bengtsfors kommuns beslut 2016-11-30, § 147. 
• Kommunfullmäktiges i Dals Eds kommuns beslut 2016-11-16, § 99. 
• Kommunfullmäktiges i Färgelandas kommuns beslut 2016-11-16, § 159. 
• Kommunfullmäktiges i Melleruds kommuns beslut 2016-11-23, § 158. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att till 
revisorer i Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018 utse föreslagna personer. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
Nils-Gunnar Nilsson  
Torgny Arvidsson  
Bo Johansson  
Joacim Magnusson  
Evert Magnusson  

 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 172    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Motion om att minska köttkonsumtionen i Mellerud. 
Dnr KS 2016/598 

Tony Johansson (MP) 

Motion om kommunal regnbågsflaggning i samband 
med framtida Pridefestivaler i Mellerud. 
Dnr KS 2016/599 

Tony Johansson (MP) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram 
och överlämnar dem 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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§ 173    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 
Medborgarförslag om farthindrande 
passage på Österrådagatan i 
Mellerud 
Dnr KS 2016/576 

Rune I Bohlin, 
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 
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§ 174    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Reviderad Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
Dnr 2016/552. 

• Revisionsrapporten Granskning av målstyrningen.  
Dnr 2016/564. 

 
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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§ 175 Dnr KS 2016/545.028 
 
Utdelning av trotjänarbelöningar  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet med gemensamt julbord på  
Rådarestaurangen med utdelning av trotjänarbelöningar till Jeanette Olsson, 
Susanne Johansson, Susanne Lindberg och Sölvie Linder som arbetat i 25 år  
för kommunen. 

Clary Larsson, Eva-Lisa Karlsson och Susanne Hedemäki är förhindrade att  
delta vid ceremonin. 
Kommunfullmäktiges presidium överlämnar också en gåva till Gunnar Karlsson (C) 
som innehaft förtroendeuppdrag i Melleruds kommun i 25 år.  
 
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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