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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 
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Anette Levin FP Ja   
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Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Ja   
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§ 113 
 
Aktuell information från kommunens förvaltningar  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och förvaltningscheferna lämnar en aktuell redovisning från 
respektive verksamhet: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen:  

• Karolinerskolan 
• Ute-gym och lekplats 
• Indiankullen 
• Belysningspollare 
• Staket 
• Brandlarm 

Socialförvaltningen:  

• Ensamkommande barn 
- Mottagandet 
- Boendet 

• Rekryteringssituationen 

Kommunstyrelseförvaltningen: 

• Integration 
- Föreningshuset 
- Förbereder ytterligare lokaler centralt 

• Kommunhuset 
• Bygglov Västerråda 
• Försäljning av industrimark 
• Mellerud är på gång!!! 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114 Dnr KS 2013/484.105   
 
Svar på motion om minnestavla över järnvägsarbetare som 
hjälpte norrmän under andra världskriget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett minnesmärke över järnvägsarbetare som hjälpte norrmännen under 
andra världskriget att placeras på järnvägsstationen i Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Barbro Prästbacka (V) har den 7 oktober 2013 lämnat in en motion där hon  
föreslår att Melleruds kommun placerar en minnestavla på den nyrenoverade 
stationsbyggnaden över de personer som hjälpte motståndsrörelsen i Norge från 
1940-1945.  

Utredningens ambition har från första början varit att samarbeta med 
Länsstyrelsen, SJ eller motsvarande aktör för att legitimera minnestavlan över 
svenska järnvägsarbetare. Detta har dock visat sig var mycket svårt eftersom 
dessa aktörer saknar rutiner för att behandla denna typ av förfrågningar.  

Utredningen hade även ambitionen att samarbeta med Föreningen Järnvägshistoria 
i Dalsland i framtagandet av en minnestavla. Detta har utredningen förvägrats.   

Melleruds kommun har dock möjligheten att i egen regi ta fram en minnestavla för 
svenska järnvägsarbetare. Hur denna eventuella minnestavla ska vara utformad 
eller hur påkostad den ska vara är dock utanför utredningens kompetens att 
bedöma. 

Kommunfullmäktige finner motion om minnestavla över järnvägsarbetare som 
hjälpte norrmännen under andra världskriget besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar på motionen. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-10-06, § 302.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S) och Barbro Prästbacka (V): Bifall till kommunstyrelsen 
förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett minnesmärke över järnvägsarbetare som hjälpte norrmännen under 
andra världskriget att placeras på järnvägsstationen i Mellerud. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Barbro Prästbacka 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2015/287.050   
 
Svar på motion om kollektivavtal vid kommunal upphandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige finner motion om kollektivavtal vid kommunal upphandling 
besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 18 maj 2015 lämnat in en motion där han begär att 
kommunen 

• Ställer som krav vid upphandling att entreprenörer eller underentreprenörer  
som utför arbete för Melleruds kommuns räkning ska ha tecknat svenska 
kollektivavtal för arbetskraft. 

• I andra hand, vid kommunal upphandling, alltid ska ställa krav på att 
entreprenörerna iakttar kollektivavtalsenliga villkor. Samarbete ska i sådant fall 
inledas med de fackliga organisationerna för att se till att de företag som 
upphandlas uppfyller sådana villkor. 

Pål Magnussen menar att allt oftare uppdagas det hur mindre nogräknade 
arbetsgivare utnyttjar öppna gränser och ett svagt kontrollsystem till att dumpa 
löner och försämra arbetsvillkor för anställda i Sverige. Ett sätt att undvika dessa 
problem och bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden är att 
kommunen redan vid upphandlingen ställer krav på att entreprenören ska ha 
tecknat svenskt kollektivavtal. 

Mycket tyder på att en lagändring kan träda i kraft inom en snar framtid. Detta är 
dock utanför kommunens kompetens och möjlighet att påverka.   

Utredningens samlade bedömning är att Melleruds kommun i nuläget bör avvakta 
och invänta ytterligare direktiv från regeringen och tillsvidare tillämpa samma 
upphandlingsregler som Dalslandskommunernas kommunalförbunds inköpare 
använder sig av. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar på motionen. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-10-06, § 303. 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 203. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige finner motion om kollektivavtal vid kommunal upphandling 
besvarad.  

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen om kollektivavtal vid 
kommunal upphandling 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Pål Magnussen  
 
 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Dnr KS 2015/420.106 
 
Borgensförbindelse för Stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, såsom för egen skuld, ingå borgen för Stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnvägs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
1,5 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Melleruds kommun ställer krav på att Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
presenterar en affärsplan. 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisberth Berglöv (KD) och Karin Nodin (C) i hand-
läggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg bildades 1986 av Bengtsfors och  
Melleruds kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Stiftelsen har i en skrivelse den 8 juli 2015 begärt ett ekonomiskt tillskott/ 
garanti på 800 tkr per år under tre år med början från år 2016 frånstiftarna 
Bengtsfors kommun och Melleruds kommun. 

Den främsta orsaken till begäran är att styrelsen för stiftelsen anser sig behöva  
en heltidsarbetande VD för att kunna klara av nuvarande verksamhet samt en 
utökning med ännu mer järnvägstrafik. 

Om de båda kommunerna är överens om att tillgodose begäran i skrivelsen, så att 
ett ekonomiskt handlingsutrymme uppstår, bör detta lösas genom upptagande av 
lån med kommunala borgensförbindelser. 

Lars-Gunnar Larsson (C) begär att få informera från arbetsgruppen som arbetar 
med möjligheten till personaltrafik på DVVJ:s järnvägssträckning och kommun-
fullmäktige godkänner att informationen lämnas. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 335.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 194. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Tony Johansson (MP), Daniel Jensen (KD) och Gunnar 
Karlsson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun, såsom för egen skuld, ingå 
borgen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägs låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 1,5 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Melleruds kommun ställer krav på att Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
presenterar en affärsplan. 
 
Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg  
Bengtsfors kommun 
Kommunchefen 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2015/527.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport  
per 2015-07-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten är att  

• den i allt väsentlig är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• möjligheterna att nå de finansiella målen delvis kommer att uppnås. Målet 
beträffande soliditet/skuldsättning är ett långsiktigt mål och kan därmed inte 
utvärderas i nuläget. 

• möjligheterna att nå de uppsatta verksamhetsmålen visar på att måluppfyllelsen 
avseende verksamheten är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda 
målen i budgeten 2015. 

Det är enligt revisorernas bedömning oroväckande att nämnderna sammantaget 
prognostiserar ett underskott mot budget. Det är angeläget att samtliga nämnder 
anpassar sina verksamheter så att de klarar att hålla sig inom de ekonomiska 
ramarna. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015, § 196, att överlämna 
revisionsrapporten till kommunchefens ledningsgrupp för åtgärder i enlighet  
med revisorernas påpekande. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2015-07-31. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 336.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 196. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Dnr KS 2015/245.042   
 
Prognos 3/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2015 visar på ett positivt resultat på 14,2 Mnkr att jämföra 
med det ursprungligen budgeterade resultatet på 23,11 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 3/prognosbokslut 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 337.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 197. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Dnr KS 2015/557.041   
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2016 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2015-10-21, §§ 131 och 132. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 347. 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 188. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Dnr KS 2015/557.041   
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
för 2016 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 2016 
• Fjärrvärmetaxa för 2016 
• Taxa för Hunnebyns avfallsanläggning 2016 
• Taxa för hyror och upplåtelsevillkor för kommunala lokaler 2016 
• Kopieringstaxa 2016 
• Renhållningstaxa 2016 
• Taxor vid Rådahallen Sport och fritidscenter 2016 
• Taxa för slamsugning m.m. 2016 
• Taxa för snöröjning 2016 
• Taxa för lunch i kommunens restauranger 2016 
• Taxor och avgifter för arrenden 2016 
• Taxor och avgifter i Sunnanå hamn 2016 
• Tomttaxa 2016 
• Torghandelstaxa 2016 
• Taxa för uteserveringar 2016 
• Taxa för uthyrning av utrustning till föreningar 2016 
• VA-taxa 2016 
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 345.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 199. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2015/557.041   
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2016 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor inom kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde 2016. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-20, § 101.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 334.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 193. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2015/557.041   
 
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
för 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2016 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2016. 
• Socialnämndens beslut 2015-10-27, § 92. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 333.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2015/515.101   
 
Kommunal annonsering 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden  
2016 ska göras i Melleruds Nyheter. 

2. annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2016 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå 
önskad effekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen ska uppgift om tid och plats för kommun-
fullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den  
eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-10-06, § 310.  
• Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04, § 189. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden 2016 ska göras i Melleruds Nyheter samt  
att annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2016 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad 
effekt. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga förvaltnings- och enhetschefer 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Dnr KS 2015/551.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Susanne Björk Jensen (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny 
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Björk Jensen (M). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Susanne Björk Jensen (M) har den 22 oktober 2015 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Susanne Björk Jensens avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Björk Jensen 
(M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och att uppmana 
Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot och ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Björk Jensen (M). 
 
Beslutsgång 

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

Susanne Björk Jensen 
Länsstyrelsen 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125 Dnr KS 2015/565.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som suppleant i  
Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Johan Lorentzon (M) befrias från sitt 
förtroendeuppdrag som suppleant i Melleruds Bostäder AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Johan Lorentzon (M) har den 28 oktober 2015 avsagt sig förtroendeuppdraget  
som suppleant i Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Johan Lorentzons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Johan Lorentzon (M) 
befrias från sitt förtroendeuppdrag som suppleant i Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Melleruds Bostäder 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126 Dnr KS 2015/546.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som överförmyndare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Thomas Jakobsson (OPOL) befrias från sitt 
förtroendeuppdrag som överförmyndare. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Thomas Jakobsson (OPOL) har den 23 oktober 2015 avsagt sig förtroende-
uppdraget som överförmyndare. 
 
Beslutsunderlag 

• Thomas Jakobssons avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Thomas Jakobsson 
(OPOL) befrias från sitt förtroendeuppdrag som överförmyndare. 
 
Beslutsgång 

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

Thomas Jakobsson 
Länsstyrelsen 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127 Dnr KS 2015/565.119   
 
Kompletteringsval av ny suppleant i Melleruds  
Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Henrik Nilsson (M) till ny suppleant i 
Melleruds Bostäder AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Johan Lorentzon (M) den 28 oktober 2015 avsagt  
sig förtroendeuppdraget som suppleant i Melleruds Bostäder AB ska 
kommunfullmäktige utse en ny suppleant. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Henrik Nilsson (M) till ny suppleant i 
Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsgång 

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

Henrik Nilsson 
Melleruds Bostäder AB 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 128 Dnr KS 2015/546.119   
 
Kompletteringsval av ny överförmyndare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Frida Larsson (OPOL) till ny överförmyndare. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Jakobsson (OPOL) den 23 oktober 2015 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som överförmyndare ska kommunfullmäktige utse en ny  
överförmyndare. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Frida Larsson (OPOL) till ny överförmyndare. 
 
Beslutsgång 

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

Frida Larsson 
Länsstyrelsen 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 129 Dnr KS 2015/546.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare för överförmyndare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Paul Heldmer (OPOL) till ny ersättare  
för överförmyndaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Jakobsson (OPOL) den 23 oktober 2015 avsagt  
sig förtroendeuppdraget som överförmyndare ska kommunfullmäktige utse en  
ny ersättare för överförmyndare. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Paul Heldmer (OPOL) till ny ersättare  
för överförmyndaren. 
 
Beslutsgång 

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

Paul Heldmer 
Länsstyrelsen 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2015-11-18 24
  
 
 
 
 
 

§ 130 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor i Melleruds Bostäder AB  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Joacim Magnusson (KD) till ny revisor  
för Melleruds Bostäder AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor för Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Joacim Magnusson (KD) till ny revisor  
för Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Melleruds Bostäder AB 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisorssuppleant i Melleruds 
Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johan Lorentzon (M) till ny revisors-
suppleant för Melleruds Bostäder AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisorssuppleant för Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johan Lorentzon (M) till ny revisors-
suppleant för Melleruds Bostäder AB. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Melleruds Bostäder AB 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisor i Melleruds Industrilokaler AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Joacim Magnusson (KD) till ny revisor för 
Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisor för Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Joacim Magnusson (KD) till ny revisor för 
Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Beslutsgång 

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

Joacim Magnusson 
Melleruds Industrilokaler AB 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2015/496.119   
 
Kompletteringsval av ny revisorssuppleant i Melleruds 
Industrilokaler AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johan Lorentzon (M) till ny revisors-
suppleant för Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Thomas Johansson (M) den 17 september 2015 har  
avsagt sig samtliga uppdrag som revisor ska kommunfullmäktige utse en ny  
revisorssuppleant för Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johan Lorentzon (M) till ny revisors-
suppleant för Melleruds Industrilokaler AB. 
 
Beslutsgång 

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

Johan Lorentzon 
Melleruds Industrilokaler AB 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2015/583.119 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 
  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Siv Olsson (C) befrias från sina förtroendeuppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny  
ersättare i kommunfullmäktige efter Siv Olsson (C). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Siv Olsson (C) har den 10 november 2015 avsagt sig förtroendeuppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Siv Olssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Siv Olsson (C) befrias från sina förtroendeuppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt att 
uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny  
ersättare i kommunfullmäktige efter Siv Olsson (C). 
 
Beslutsgång 

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

Siv Olsson 
Länsstyrelsen 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Dnr KS 2015/589.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Christer Elander (S) befrias från sina förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
byggnadsnämnden. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Christer Elander (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Christer Elander (S) har den 9 november 2015 avsagt sig förtroendeuppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Christer Elanders avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Christer Elander (S) befrias från sina förtroende-
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i byggnadsnämnden samt att uppmana Länsstyrelsen att genomföra en 
ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter  
Christer Elander (S). 
 
Beslutsgång 

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

Christer Elander 
Länsstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Dnr KS 2015/589.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Thomas Hagman (S) till ny ersättare  
i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Christer Elander (S) den 9 november 2015 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige 
utse en ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 32. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Thomas Hagman (S) till ny ersättare  
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

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

Thomas Hagman 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr KS 2015/589.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johnny Stücken (S) till ny ersättare  
i byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Christer Elander (S) den 9 november 2015 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige 
utse en ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2015-11-12, § 33. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktiges beslutar att utse Johnny Stücken (S) till ny ersättare  
i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Johnny Stücken 
Byggnadsnämnden 
Ansvarig för Troman  
Administrativa enheten - löner 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Dnr KS 2015/593.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen och vice 
ordförande och ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Sarah Isgren (MP) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i valberedningen och vice ordförande och ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden. 

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Sarah Isgren (MP) har den 4 november 2015 avsagt sig förtroendeuppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen och vice ordförande 
och ledamot i kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Sarah Isgrens avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Sarah Isgren (MP) 
befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
valberedningen och vice ordförande och ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 
samt att uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse 
ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sarah Isgren (MP). 
 
Beslutsgång 

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

Sarah Isgren 
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Ansvarig för Troman 
Administrativa enheten - löner 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


