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Dnr KS 2014/379.011

Information om medborgardialogen Tyck Om Torget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren
2015 medborgardialogen Tyck om torget.
Syftet med dialogen har varit att skapa delaktighet hos allmänheten. Genom att ta
kontakt med medborgarna har kommunen haft en ambition att väcka intresse och
informera, samt öppna upp möjligheten för nya idéer och förslag. Avsikten med
Tyck om torget har varit att i ett tidigt skede lyssna in medborgarnas tankar kring
torget och de offentliga funktioner som finns där.
Projektanställd arkitektstudent presenterar den framtagna sammanfattningen av
medborgardialogen.
Beslutsunderlag
• Sammanfattning av medborgardialogen Tyck Om Torget

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/291.252

Köp av fastigheten Mellerud Börsen 12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. köper fastigheten Börsen 12 i Mellerud för en köpeskilling av 27 Mkr.
2. utökar investeringsbudget 2015 med 27 Mnkr.
3. tar upp lån på motsvarande belopp.
4. utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att, för kommunens
räkning, underteckna erforderliga köpehandlingar.
Beslutet gäller under förutsättning att livsmedelsaffärens lokal är uthyrd med avtal
för de kommande fem åren.
Reservation
Eva Pärsson (M) och Bengt Arne Enander (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att avstå från att köpa fastigheten.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått en förfrågan från Kvarteret Börsen AB & Co om intresse
att köpa fastigheten Mellerud Börsen 12 i Mellerud. Fastigheten innehåller förutom
lokaler för kommunens administration även affärslokaler, hyreslägenheter,
parkeringsgarage, bowlinghall och förråd m.m.
Kommunchefen redovisar fakta om fastigheten Mellerud Börsen 12, aktuella
hyresavtal och hyresgästers behov av renovering m.m.
Arbetsutskottet beslutade den 19 maj 2015, § 172, att ge kommunchefen i uppdrag
att slutföra förhandlingarna med ägaren till fastigheten Mellerud Börsen 12.
Beslutsunderlag
• Kostnadssammanställningar.
• Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 179.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 113.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Gunnar Karlsson (C), Daniel Jensen (KD), Sarah Isgren
(MP) och Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag att Melleruds
kommun köper fastigheten Mellerud Börsen 12 till föreslagen köpeskilling av
27 Mnkr.
Eva Pärsson (M): Melleruds kommun avstår från att köpa fastigheten Mellerud
Börsen 12 på grund av för hög köpeskilling.
Gert Lund (SD) och Anette Levin (FP): Ärendet återremitteras för en värdering
av fastigheten.
Justerandes sign
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Beslutsgång 1
Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras för värdering av fastigheten och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att köpa fastigheten Mellerud
Börsen 12 för en köpeskilling av 27 Mkr mot Eva Pärssons förslag att avstå
från att köpa fastigheten på grund av för hög köpeskilling och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att köpa fastigheten.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Ekonomichef
Kvarteret Börsen AB & Co
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Dnr KS 2015/274.041

Skattesats för Melleruds kommun 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2016 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.
Det framtagna förslaget till budget 2016 innehåller förslag till oförändrad kommunal
skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget för 2016.
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 155.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 117.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag oförändrad skattesats
för år 2016 med 22:60 kronor per skattekrona.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2015/101.041

Budget för 2016, plan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget för 2016 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2017-2018.
Reservation
Pål Magnussen (V), Eva Pärsson (M), Bengt Arne Enander (M) , Sarah Isgren (MP)
och Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.
Önskemål om utökning av tjänster har inkommit från byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) och socialnämnden.
Arbetsutskottet beslutade den 19 maj 2015, § 156, att utrymmet i budgeten
på 3,3 Mnkr kan användas för eventuella förstärkningar och/eller amorteringar.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget för 2016 och plan 2017-2018.
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 156.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 118.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Michael Melby (S), Gunnar Karlsson (C) och
Anette Levin (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 med
föreslagna finansiella mål och inriktningsmål och verksamhetsplan för 2017-2018.
Eva Pärsson (M), Tony Johansson (MP) och Daniel Jensen (KD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 med föreslagna finansiella mål och
inriktningsmål och verksamhetsplan för 2017-2018 med ändringen att av utrymmet
i budgeten på 3,3 Mnkr ska kultur- och utbildningsnämnden tillföras 500 tkr för en
extra satsning på ungdomshuset Stinsen genom ytterligare en heltidstjänst.
Morgan Mathiasson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2016
med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål och verksamhetsplan för 20172018 med ändringen att av utrymmet i budgeten på 3,3 Mnkr ska 1,6 Mnkr tillföras
socialnämnden för en utökning av platser på Fagerlidshemmets gruppboende.
Pål Magnussen (V): Det treprocentiga resultatmålet ändras till 2%, den beräknade
minskningen av befolkningen med 50 ändras till +/- 0 och 3,3 Mnkr som kommunstyrelsen lagt som förslag att användas för eventuella förstärkningar och/eller
amorteringar ger ett resultat som överstiger resultatmålet med 10,150 Mnkr.
Detta överskott ska fördelas enligt följande:
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• Socialnämndens myndighetsenhet tillförs 2,5 Mnkr.
• Kultur- och utbildningsnämnden tillförs 3 Mnkr varav 500 tkr
öronmärks för en utökning med en heltidstjänst vid Kulturbruket på Dal.
• Kommunstyrelsen tillförs 5,15 Mnkr varav 2,5 Mnkr avsätts för att inrätta ett
centralt stabsorgan för personalfrågor, 2,5 avsätts för sommarjobb till ungdomar
och 150 tkr tillförs samhällsbyggnadsförvaltningen för belysning av gång- och
cykelvägar.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Pål Magnussens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Pärssons m.fl. förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Morgan Mathiassons förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samtliga nämnder
Kommunens revisorer

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/275.041

Investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2016.
2. fastställa investeringsplan för 2017-2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Arbetsutskottet beslutade den 19 maj 2015, § 157, att medel på 18 Mnkr från
Oförutsett/Ej fördelat omfördelas till Fastighetsverksamhet i investeringsbudget
för 2016, plan 2017-2018.
Beslutsunderlag
• Investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2018.
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 157.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 119.
Förslag till beslut på sammanträdet
Pål Magnussen (V) och Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag till investeringsbudget för 2016 och investeringsplan för 2017-2018.
Anette Levin (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för
2016 och investeringsplan för 2017-2018 med tillägget att 3 Mnkr avsätts till
byggande av cykelvägar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anette Levins tilläggsförslag på
att 3 Mnkr avsätts till byggande av cykelvägar och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samtliga nämnder
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2015/276.045

Borgensram och låneram för 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2016, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 155 Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2015 får omsättas men ej
utökas utan särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommande års budget, ange en borgensram och låneram för de
kommunala bolagen.
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska borgensram och låneram fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 160.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 120.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2015/254.041

Kultur- och utbildningsnämndens taxor för förskola och
skolbarnsomsorg från och med 1 juli 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och utbildningsnämndens taxor för förskola
och skolbarnsomsorg enligt de nya avgiftsnivåer som meddelats av Skolverket.
Ändringen gäller från och med den 1 juli 2015.
Reservationer
Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista
december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen
följer villkoren i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskola och fritidshemmet.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas i bilaga och ska tillämpas
från och med 1 juli 2015.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-22, § 46.
Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 159.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 102.

Förslag till beslut på sammanträdet
Pål Magnussen (V): Kultur- och utbildningsnämndens taxor för förskola och
skolbarnsomsorg ska inte höjas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Pål Magnussons förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2015/253.622

Avgift för måltider inom förlängd skolbarnsomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och utbildningsnämnden rätt att ta
ut en månadsavgift på 150 kronor för måltider inom förlängd skolbarnsomsorg.
Reservationer
Pål Magnussen (V) och Morgan Mathiasson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har det inte funnits en tydlighet i
när insatsen går över från avgiftsbelagd fritids till avgiftsfri insats enligt LSS.
Korttidstillsynen är avgiftsfri, men kommunen kan ta ut en avgift för måltider.
Verksamhetsutvecklaren presenter hur våra grannkommuner hanterar avgifter för
måltider inom FSO och visar sammanställning av hur många elever som deltagit i
FSO under fyra veckor under mars-april. Sammanställningen visar att deltagandet i
FSO är högt. Verksamhetsutvecklaren föreslår att förvaltningen ska ta ut en
månadskostnad på 150 kronor för måltider inom FSO.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse 2015-04-15
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-22, § 39.
Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 160.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 103.

Förslag till beslut på sammanträdet
Pål Magnussen (V) och Morgan Mathiasson (SD): Ingen månadsavgift för måltider
inom förlängd skolbarns-omsorg ska tas ut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Pål Magnussons m.fl. förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2014/479.510

Svar på motion om utredning av trafikläget runt
järnvägsstationen/resecentrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslår motionen i den del som avser att bygga en väg mellan järnvägsstationen
och Holmsgatan då det i nuläget inte är praktiskt möjligt eller ekonomiskt
godtagbart.
2. anse motionen i den del som avser att binda samman Resecentrum och
Storgatan med en cykel- och gångväg som besvarad i och med att kommunen
nyligen lämnat ett förslag till Trafikverket om hur området ska utvecklas.
Sammanfattning av ärendet
Morgan Mathiasson (SD), Ulf Rexefjord (SD) och Gert Lund (SD) har den
20 oktober 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
• Bygga en väg mellan järnvägsstationen och Holmsgatan för att trafikera
tyngre trafik.
• Binda samman Resecentrum och Storgatan med en cykelväg.
Utredningens samlade bedömning är att det i nuläget inte är praktiskt möjligt
eller ekonomiskt godtagbart att bygga en väg mellan Järnvägsgatan och
Holmsgatan enligt föreliggande motion.
Utredningen finner även motion om att binda samman Resecentrum och Storgatan
med en cykel- och gångväg besvarad i och med att kommunen nyligen lämnat ett
förslag till Trafikverket om hur området ska utvecklas för att båda parterna ska
vara nöjda. Melleruds kommun inväntar svar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 187.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 109.

Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Morgan Mathiasson
Ulf Rexefjord
Gert Lund

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/296.011

Svar på motion om modernisering av cirkusplatsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen om att modernisera cirkusplatsen besvarad i
och med att en kartläggning av möjligheterna för byggandet av hyreshus i centrala
Mellerud pågår.
Reservationer
Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 26 juni 2014 lämnat in en
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen,
genomföra en översyn av hur cirkusplatsen mellan Bergsgatan, Drottninggatan
och Norra Kungsgatan kan utvecklas som ett led i centralortens modernisering.
• I denna översyn väga in frågan om det långsiktiga behovet av hyresrätter i
centrala Mellerud.
• Vid behov arbeta fram en ny detaljplan för området.
Melleruds kommun är mycket medveten om behovet att modernisera cirkusplatsen
i centrala Mellerud. Den nuvarande detaljplanen, stadsplanen från 1924, föreskriver
hotell- och teaterverksamhet vilket kanske inte är förenat med Melleruds behov i
nuläget.
Kommunchefen har tillsammans med Mellbos VD fått i uppdrag att kartlägga
möjligheten för byggandet av ett hyreshus i centrala Mellerud. Cirkusplatsen är ett
av dessa högaktuella områden.
Det långsiktiga behovet av hyresrätter i centrala Mellerud är en mycket prioriterat
fråga och kommer givetvis att väga tungt i översynen av detta område.
Det bör dock understrykas att processen kring en ny detaljplan kan förväntas ta
upp emot ett år om allt går enligt plan.
Kommunfullmäktige finner motion om att modernisera cirkusplatsen besvarad.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 188.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 110.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Sarah Isgren (MP): Bifall till motion om att modernisera cirkusplatsen.
Tommy W Johansson (S) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag att motionen om att modernisera cirkusplatsen anses besvarad i och med
att en kartläggning av möjligheterna för byggandet av hyreshus i centrala Mellerud
pågår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sarah Isgrens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tony Johansson
Sarah Isgren

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/275.295

Svar på motion om en genomgripande översyn och
upprustning av Tingshusets plenisal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla motionen om en genomgripande översyn och upprustning av
Tingshuset.
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Axel Nordström (S) har den 16 juni 2014 lämnat in en motion där han
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en genomgripande översyn och
därefter upprustning av Tingshuset plenisal.
Det finns ett stort behov av att se över Tingshuset i Melleruds kommun.
Utredningen instämmer med motionärens argument om att en god akustik, bra
ljus, en tillfredställande A/V-teknik, samt ändamålsenliga sittplatser är av stor vikt
för den demokratiska processen.
Utredningen finner att en styrgrupp bör utses för att genomföra en övergripande
översyn för att fastställa upprustningsbehovet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 189.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 111.

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen om
en genomgripande översyn och upprustning av Tingshuset bifalls och
kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Karl Axel Nordström
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/478.058

Svar på motion om att servera våra barn och äldre bästa
tänkbara mat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen om att servera våra barn och äldre bästa
tänkbara mat besvarad då kommunens befintliga livsmedelpolicy med god
marginal tillfredsställer den ambitionsnivå som motionärerna efterfrågar.
Sammanfattning av ärendet
Morgan Mathiasson (SD), Ulf Rexefjord (SD) och Gert Lund (SD) har den 20
oktober 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun undersöker möjligheterna att servera svensk, helst
närproducerat mat i kommunens skolor, äldreboenden m.m. för att ge våra barn
och äldre bästa tänkbara mat, ge våra lokala bönder och livsmedelsföretag lite
extra stöttning och minska transporterna av livsmedel.
Melleruds kommun har arbetat fram en Livsmedelpolicy som med god marginal
tillfredsställer den ambitionsnivå som motionärerna efterfrågar. Det finns dock en
ekonomisk och juridisk verklighet som kommunen inte kan bortse ifrån.
Kommunfullmäktige finner motion om att servera våra barn och äldre bästa
tänkbara mat besvarad.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar.
Livsmedelspolicy
Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 190.
Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 112.

Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Morgan Mathiasson
Ulf Rexefjord
Gert Lund

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/201.042

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
årsredovisning för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2014.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2014.
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.
Arbetsutskottet gav den 21 april 2015, § 118, ekonomichefen uppgift att fortsätta
beredningen av ärendet med anledning av oklarheter i beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2014.
• Arbetsutskottets beslut 2015-06-02, § 182.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 121.
• Information om rättelser i årsredovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/260.042

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning
för verksamhetsåret 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2014 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2014.
Beslutsunderlag
• NÄRF:s årsredovisning 2014.
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 158.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 122.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2015/252.013

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) kvartal 1/2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Socialnämnden hade under första kvartalet 2015 fyra gynnande beslut som avsåg
plats inom särskilt boende inom Socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorgen och
som inte verkställts inom tre månader. Orsaken är att ledig bostad saknas och
berörda brukare får för närvarande insatsen korttidsboende. I samtliga fyra fallen
togs besluten under december månad 2014.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2015-04-28, § 42.
• Arbetsutskottets beslut 2015-05-19, § 163.
• Kommunstyrelsen beslut 2015-06-03, § 100.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Dnr KS 2015/282.119

Kompletteringsval av revisorsersättare för Bengtsfors
kommun i Dalslandskommunernas kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Josefsson (S) till revisorsersättare
för Bengtsfors kommun i Dalslandskommunernas Kommunalförbund för
mandatperioden 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt § 15 - Revisionen - i Dalslandskommunernas Kommunalförbunds
förbundsordning skall 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.
Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun har den 4 maj 2015, § 55, beslutat
att nominera Lennart Josefsson (S) till revisorsersättare för innevarande
mandatperiod.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges i Bengtsfors beslut 2015-05-04, § 55.
Beslutsgång
Ordförande frågar på föreliggande förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutet skickas till
Lennart Josefsson
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Bengtsfors kommun

Justerandes sign
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§ 71

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 att utreda migrationens ekonomiska effekter
för Melleruds kommun
Dnr KS 2015/301
Beslutsunderlag
• Motion.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om ny
skateboardramp i Mellerud
Dnr KS 2015/312

Inlämnad av

Besvaras av

Benjamin Mabäcker,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
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Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dnr KS 2015/312.049
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats för år 2015.
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Dnr KS 2015/350.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kulturoch utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Harald Ericson (M) befrias från sitt uppdrag som
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Harald Ericson (M) har den 13 juni 2015 avsagt sig förtroendeuppdraget som
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
• Harald Ericsons avsägelse.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan befria Harald Ericson från
hans uppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Harald Ericson
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2015/350.119

Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att till ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden utse
Ledamot
Sofia Ahlström

(M)

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Harald Ericson (M) den 13 juni 2015 har avsagt sig
uppdraget som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
Beslutsgång
Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sofia Ahlström
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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