
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunfullmäktige 2018-09-26 1(21)  
                                                                                                                                                                    
Tid och plats Onsdagen den 26 september 2018, klockan 18.00 – 18.36,  

i Tingshuset i Mellerud 
 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Anna Granlund, sekreterare    

Malin Johansson, socialchef  § 87 
Sophia Vikström  § 100 
 
 
  

  
Övriga  

 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Pål Magnussen (V) och Harald Ericson (M) 
Ersättare Tommy W Johansson (S) och Peter Ljungdahl (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 1 oktober 2018, klockan 16.30 

 
Justerade paragrafer  §§ 87 - 100 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Anna Granlund 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Pål Magnussen                         Harald Ericson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-26 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-02  
  
Datum då anslaget tas ned 2018-10-24 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 

  Utdragsbestyrkande 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2018-09-26 2
  
 
 
 
 
 
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 Nej Lars Olof Andersson Ja 

Morgan Mathiasson SD Nej Martin Andersson Ja 

Kent Bohlin S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja §§ 87-88, 90-100  

Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Nej ---  

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Nej Anita Augustsson Ja 

Pål Magnussen V Ja   

Annika Briving S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Nej Lars Gunnar Larsson Ja 

Lars Nilsson S Ja §§ 87-88, 90-100  

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Ja §§ 87, 88-100  

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Georg Eriksson M Nej ---  

Inger Jochnick MP Nej Marie Uhrbom Ja 

Florence Jonasson S Ja   
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§ 87 
 
Presentation av ny socialchef 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nya socialchef, Malin Johansson, presenterar sig och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 88 Dnr KS 2018/421.042 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för 2017  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2017 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 177 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 282.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 163. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 

Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89 Dnr KS 2018/506.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds  
Bostäder och överlämnar det till revisorerna. 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars Nilsson (S) och Daniel Jensen (KD) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för AB Melleruds Bostäder per 2018-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 3 952 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2018-07-31. 
• AB Melleruds Bostäders beslut 2018-08-29, § 68.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 309.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 166. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds  
Bostäder och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder  
Kommunens revisorer 
 

 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Dnr KS 2018/265.042 
 
Prognos 2/2018 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3 850 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2018.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2018-08-29, § 69.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 310.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 167. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder  
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Dnr KS 2018/423.041 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Begäran om antagande av taxor för 2019 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

• Direktionens beslut 2018-06-19, § 21.  
• Förslag till taxor 2019 för NÄRF med bilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 283.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 164. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019 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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§ 92 Dnr KS 2018/505.003 
 
Attestreglemente för Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Attestreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Attestreglemente för Melleruds kommun, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 november 2008, § 145. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Av olika skäl har det funnits behov av att uppdatera kommunens attestreglemente, 
dels på grund av att när nuvarande reglemente antogs 2008, så var kommunens 
rutiner för elektroniska fakturor påbörjad. Idag är det pappersfakturor som är 
undantag. Nästa år blir det lag på att leverantörer endast får skicka elektroniska 
fakturor till offentlig sektor. 

Ett annat skäl är att tillämpningsanvisningar ofta behöver förändras snabbt för att 
möta en ny situation. Reglementet som beslutas av kommunfullmäktige upptar en 
sida och sex paragrafer och reglerar det övergripande. 

Till detta reglemente knyts tillämpningsanvisningar som anger hur förvaltningarnas 
attester förhåller sig till kommunens system och gällande lagstiftning. Dessa 
tillämpningsanvisningar anpassas och informeras av kommunens ekonomienhet.  
I tillämpningsanvisningarna uppmärksammas hanteringen av s.k. förtroende-
känsliga transaktioner på ett mer tydligt sätt än tidigare. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande Attestreglemente för Melleruds kommun. 
• Förslag till nytt Attestreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 317.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 160. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Attestreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Attestreglemente för Melleruds kommun, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 november 2008, § 145. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
KFS 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Dnr KS 2018/503.003 
 
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Av olika skäl har det funnits behov av att uppdatera kommunens inköpspolicy 
antagen 2014.  

Kommunens nya styrprinciper reglerar att policys ska antas av nämnd/styrelse. Ett 
reglemente gäller hela kommunförvaltningen och antas av kommunfullmäktige.  

Förslaget till upphandlingsreglemente innehåller utöver att upphandlingar ska 
utföras i enlighet med gällande lagstiftning: 

• att miljöhänsyn ska tas genom att miljöpåverkan vägs in i utvärderingen. 

• att Melleruds kommun så långt det är möjligt ska kräva arbetsvillkor 
motsvarande centrala kollektivavtal. 

• att det ges möjlighet att positivt värdera en leverantörs sociala ansvarstagande. 

• att behovet av krisberedskap beaktas vid upphandling av samhällsviktig 
verksamhet. 

Upphandlingsreglementet har tagits fram i samverkan med Dalslandskommunerna. 

Ekonomienheten kommer att ta fram en lathund för upphandlingsformerna direkt- 
och förenklad upphandling. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande Inköpspolicy för Melleruds kommun. 
• Förslag till Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 300.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 159. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
KFS 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2018/502.003 
 
Revidering av reglemente för kommunal uppvaktning i 
Melleruds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta justerat Reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har noterat i sina stadgar, rörande erhållande av minnesgåva 
för 25 års anställningstid, att minnesgåvans karaktär ska vara en valfri gåva från 
en i kommunen lokal verksamhetsidkare.  

Mot bakgrund av att det kan upplevas svårt att lokalt täcka in våra medarbetares 
skiftande önskningar om val av minnesgåva föreslås att jubilarerna i samband med 
den årliga uppvaktningen erhåller ett tackbrev innehållande ett värdedokument 
som ger besked på att jubilaren ges möjlighet att vid ett (1) tillfälle inom 12 
månader mot överlämnande av rekvisition kvittera ut valfri gåva motsvarande 5 
000 kronor inkl. moms. 

Beslutsunderlag 

• Nuvarande Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 303. 
• Förslag till reviderat Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 319.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-12, § 169. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta justerat Reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
KFS 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2018-09-26 14
  
 
 
 
 
 

§ 95 Dnr KS 2016/406.005 
 
Projektet Den papperslösa kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-
administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen 
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte 
kommer att tillhandahållas. 

2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av 
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod. 

3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i 
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Chefssekreteraren och utredaren har utarbetat förslag till Avtal mellan Melleruds 
kommun och förtroendevald om användande av dator. Förslaget är avstämt med 
administrativa chefen. 

Tidsplanen för projektet den papperslösa kommunen har justerats. De grund-
läggande förutsättningarna för att helt övergå till digital nämndadministration inom 
Melleruds kommun är nu på plats. Implementeringen bör ske stegvis med målet att 
vara klart den 1 januari 2019. Information och utbildning kommer att vara 
självklara delar vid implementeringen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, § 37 
• Projektbeskrivning 
• Förslag till användaravtal - Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald 

om användande av dator 
• Förslag till tidplan för implementering av digital nämndadministration. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 251. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15, § 144. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Pål Magnussen (V): Återremiss med motiveringen att ärendet remitteras till 
partigrupperna och att hänsyn tas till att det börjar en ny mandatperiod. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-
administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen 
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte 
kommer att tillhandahållas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av 
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod. 

3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i 
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun. 

 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar om ärendet 
ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 

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

Kommunchefen 
Partiernas gruppledare 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2017/138.372 
 
Svar på motion om att ansluta de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyresfastigheterna till det kommande 
fjärrvärmenätet i Dals Rostock 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintligt 
ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört arbete. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån sin ägarroll ge det 
kommunalägda bostadsbolaget Melleruds Bostäder AB ett uppdrag att ansluta de 
vid Karolinerskolan närbelägna hyresfastigheterna till det kommande 
fjärrvärmenätet i området. 

Enligt Mellbo är två av deras fastigheter anslutna till det av kommunen ägda lokala 
fjärrvärmenätet i Dals Rostock. Fjärrvärmen produceras idag vid oljepannan i 
Karolinerskolan. 

För att kunna fasa ut oljan vid Karolinerskolan har både Melleruds kommun och 
bostadsbolaget studerat var sitt alternativ och sökt medel för att delfinansiera detta 
via det så kallade Klimatklivet genom Naturvårdsverket.  

Melleruds kommun kommer att ta bort oljepannan och ersätter denna med en 
pelletspanna. För detta arbete har Melleruds kommun beviljats bidrag från 
Naturvårdsverket. Den 22 januari 2018 rapporterade Mellbo till Naturvårdsverket 
att arbetet var klart för deras vidkommande då all eldningsolja ersatts med grön el 
till värmepumparna och en hög totalverkningsgrad på den nya 
bergvärmeanläggningen. 

Beslutsunderlag 
• Motion 
• Inlaga till svar av motion från Mellbo 2017-04-07 
• Ägardirektiv för AB Melleruds bostäder, KF 2017-01-25, § 6. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 252.  
• Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15, § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintligt 
ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört arbete. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Tony Johansson (MP) 
 

 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97  
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

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

Nedanstående motion har inkommit sedan senaste sammanträdet i 
kommunfullmäktige:  

Inlämnad av 

Motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga 
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och  
Rv 166.  

Dnr KS 2018/519 

Jörgen Eriksson (KIM) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionen får 
läggas fram och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 98  
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet  
i kommunfullmäktige: 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om farthinder på  
P D Lundgrensgatan i Mellerud. 

Dnr KS 2018/495 

Inger Claesson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 99  
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll. 
Dnr KS 2018/528. 

• Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2019. 
Dnr KS 2018.532. 

• Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning 2017. 
Dnr KS 2018/558. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 100 
 
Tack 
 
Kommunfullmäktiges avgående presidium tackar fullmäktige för förtroendet under 
mandatperioden.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson och kommunchefen Sophia 
Vikström tackar avgående avgående presidium och kommunfullmäktige. 
 
Nästa mandatperiod inleds den 15 oktober 2018. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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