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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 §§ 58-61, 63-67    

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Ja   

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Annika Briving S Nej ---  

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 Nej Martin Andersson Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Georg Eriksson M Nej Henrik Nilsson Ja 

Inger Jochnick MP Ja §§ 58-64   

Florence Jonasson S Ja   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 58    
 
Ny sekreterare i kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hälsar kommunfullmäktiges nya sekreterare Anna Granlund 
välkommen.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Dnr KS 2015.355.003 
 
Information om styr- och ledningsprinciper för Melleruds 
kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För 2-3 års sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 

Verksamhetsutvecklaren redogör för kriterierna för framtagande av styr- och 
ledningsmodell: 

Decentralisering 
• Ansvarsfördelning 
• Målstyrning 
• Kvalitetsstyrning 
• Tydlig målkedja – den röda tråden 
• God ekonomisk hushållning 
• Helhetsperspektiv 
• Levande styrdokument 
• En tydlig rapporterings- och uppföljningsstruktur 
• Hög igenkännande 

Målet är att kunna behandla förslag till styrmodell i kommunfullmäktige i  
september 2017. 
 
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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§ 60  Dnr KS 2016/487.003   
 
Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt  
föreliggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012).  

 
Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall ha en övergripande plan för hur man hanterar jämställdhets- 
och diskrimineringsfrågor. Melleruds kommun har sedan tidigare en jämställd-
hetsplan som sträckte sig över åren 2012-2015, och som innefattade i huvudsak 
jämställdhetsfrågorna. 

Med anledning av att denna plan nu är inaktuell, har ny plan utarbetats bland  
annat med hjälp av en enkätundersökning som grund, och med en referensgrupp 
med representanter från alla förvaltningar. Denna plan får benämningen 
likabehandlingsplan och kommer att täcka både jämställdhets- och 
diskrimineringsområdet. Planen sträcker sig från 2017-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 128.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 78. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt  
föreliggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012).  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
HR-chefen 
KFS 

 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 61 Dnr KS 2017/168.106   
 
Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla  
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av  
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård  
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade 
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) 
och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har 
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa 
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också  
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat 
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan 
mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 162.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 81. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

SKL Inera AB 
Socialnämnden 
T.f. kommunchefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Dnr KS 2017/195.042   
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud -  
årsredovisning för 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2016. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2017-03-29, § 25.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 154. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 74. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Pål Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Dnr KS 2017/244.042   
 
Prognos 1/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 23,4 Mnkr  
att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 28,2 Mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 80, att uppmana de nämnder  
som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 184.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 80. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Dnr KS 2016/170.104 
   
Redovisning av kommunalt partistöd 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast  
den 31 mars. 

Kommunstyrelsen har fram till den 31 mars 2017 mottagit redovisning av  
erhållet partistöd 2016 från samtliga partier, förutom Miljöpartiet. 

Den 18 april 2017 inkom Miljöpartiet i Mellerud med en redovisning av erhållet 
partistöd 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 155.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 75. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd 2016. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga partiers gruppledare 
Verksamhetsutvecklaren 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr KS 2017/193.104   
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt  
partistöd för 2017: 

• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)  13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen  
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V)  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 156.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 76. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla föreslagen utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga partiers gruppledare 
Verksamhetsutvecklaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66  
 
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 starta en fritidsbank i Mellerud 
Dnr KS 2017/275 

Pål Magnussen (V) 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 67    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning. 
Dnr KS 2017.226. 

• Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och förvaltningsrevision  
för verksamhetsåret 2016. Dnr 2017/259. 

 
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 
 
 


