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Dnr KS 2015/31.039

Svar på motion om återbruk av inventarier inom kommunens
verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motion om återbruk av inventarier inom kommunens
verksamhet och ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar att inventarierna ska finnas kvar på kommunens
intranät under sex månaders tid.
Sammanfattning av ärendet
Inom Melleruds kommuns verksamhet finns inventarier som när de byts ut
antingen slängs eller ställs i förråd. Eva Pärsson (M) och Roland Björndahl (M), har
den 20 januari 2015 lämnat in en motion där de önskar att det finns möjlighet till
återbruk inom kommunens verksamhet, och att en samordning av detta sker.
Motionärerna föreslår:
• Att t ex. sektorn för stöd- och service tillsammans med AME får i uppdrag att
genomföra återbruk.
• Att projektet utvärderas ett år efter genomförandet.
En lösning som har diskuterats är att enheten för daglig verksamhet får uppdrag att
renovera och uppfräscha inventarier som inte längre används av den kommunala
verksamheten. När detta är färdigt kan bilder på inventarierna läggas upp på
kommunens intranät under två månaders tid. Om inventarierna inte finner en ny
ägare under denna period doneras inventarierna till någon av Melleruds ickevinstdrivande secondhandbutiker.
Utredningen finner att kommunfullmäktige bör bifalla motion om återbruk av
inventarier inom kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar på motion.
Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 339.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 213.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige bifaller motion om återbruk av inventarier inom kommunens
verksamhet och ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet.
Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsen förslag med följande ändring:
Kommunfullmäktige beslutar att inventarierna ska finnas kvar på kommunens
intranät under sex månaders tid.
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Beslutsgång 1
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på Roland Björndahls ändringsförslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till avslag på Roland Björndahls ändringsförslag.
Nej-röst till bifall till Roland Björndahls ändringsförslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för avslag på Roland Björndahls ändringsförslag och 26 nej-röster
för bifall till Roland Björndahls ändringsförslag beslutar kommunfullmäktige att
bifalla ändringsförslaget.
Beslutet skickas
Eva Pärsson
Roland Björndahl
Kommunstyrelsen
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Omröstningslista § 139
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare

Ja

Nej

Tommy W Johansson

S

Peter Ljungdahl

C

Christine Andersson

S

X

Eva Pärsson

M

X

Karin Hilmér

C

X

Morgan Mathiasson

SD

X

Martin Andersson

X

Andreas Jonsson

S

X

Rune Stenén

C

X

Marianne Sand Wallin

S

Eva Larsson

X

Daniel Jensen

KD

X

Harald Ericson

M

X

Tony Johansson

MP

Inger Jochnick

X

Michael Melby

S

X

Ulf Rexefjord

SD

X

Jeanette Krafft

C

X

Jörgen Eriksson

KIM

X

Pål Magnussen

V

Johanna Nordström

S

Gunnar Karlsson

C

Anette Levin

FP

X

Roland Björndahl

M

X

Ola Johansson

S

Karin Nodin

C

Lars Nilsson

S

X

Gert Lund

SD

X

Lisbeth Berglöv

KD

X

Thomas Hagman

S

X

Bengt Arne Enander

M

X

Patrick Allier

MP

Mari-Anne Edmark

S

Morgan E Andersson

C

X
X
X

Kent Bohlin

X
X

Lill Kristoffersson

X
X
X

Summa
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Dnr KS 2015/528.491

Svar på motion om Fairtradecertifiering för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige finner motion angående Fairtradecertifiering för Melleruds
kommun besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) har den 15 oktober 2015 lämnat in en motion om att Melleruds
kommun ska kvalificera för en Fairtradecertifiering.
Kommunstyrelsen har redan den 15 januari 2014, § 3, beslutat att Melleruds
kommun ska inleda arbetet med en Fairtradecertifiering. Näringslivsrådet har fått i
uppdrag att implementera beslutet. Näringslivsrådet är även kommunal styrgrupp
för projektet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Utredarens förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-15, § 3.
Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 340.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 214.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige finner motion angående Fairtradecertifiering för Melleruds
kommun besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord
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Dnr KS 2013/234.106

Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida
samverkan för Dalslandskommunerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. säga upp medlemskapet och därmed begära utträde ur Dalslandskommunernas
kommunalförbund från och med 2017-01-01.
2. uppdra åt kommunstyrelsen att aktivt medverka i den beredningsprocess som
ska vidta med övriga ingående kommuner och som ska leda fram till att beslut
om framtida inriktning och former för samverkan i Dalsland kan underställas
beslut i kommunfullmäktige under 2016.
Reservationer och särskilda uttalanden
Daniel Jensen (KD) och Lisbeth Berglöv (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan. Former och inriktning
har förändrats, men den geografiska grunden finns kvar. Dalslandskommunernas
kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 2007-01-01 med uppdrag att
”vara en plattform och ett nav för kommunal samverkan i Dalsland samt en arena
för Dalslandskommunernas engagemang i Fyrbodals kommunalförbund”. För
närvarande verkar det gemensamma kommunalförbundet inom vissa områden i det
interkommunala samarbetet. Dalslandskommunerna är delaktiga i ett stort antal
samarbeten med olika geografiska grunder och olika nivå på formalisering.
Sedan bildandet har verksamheten utvecklats samtidigt som andra
samverkansorgan också förändrats och nya samarbeten har etablerats. Därtill har
det interkommunala samarbetet lett till att floran av mer eller mindre organiserade
och formaliserade samarbeten är stor och oöverskådlig. Med dessa förändringar
som bakgrund har kommunalförbundets direktion beslutat att genomföra en
översyn av samarbetet. Målet med översynen är att få svar på hur framtida
samverkan kan se ut avseende organisering, gränsdragning, utförande, finansiering
samt hur kommunerna kontinuerligt ska kunna definiera och utveckla hur man
gemensamt arbetar med viktiga framtidsfrågor.
Utvärderingen har resulterat i studien Översyn av interkommunal samverkan och
förslag till framtida samverkan för Dalslandskommunerna som bidrog till att en
samverkansstrategi upprättades som processades i medlemskommunerna under
2013 och 2014. Utifrån processen gav direktionen kommuncheferna i uppdrag att
utifrån ett antal utgångspunkter ta fram ett förslag till organisation och verksamhet
i ett resurseffektivt kommunsamarbete.
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Dalslandskommunernas Kommunalförbund har därefter beslutat att framtida
verksamhet och inriktning ska vara enligt följande:
• Kommunalförbundets operativa samverkansområde är huvudsakligen inriktat på
miljö- och energifrågor.
• Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal med
mera.
• Övrig samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med erfarenhetsutbyte
och kunskapsutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 228, att ta upp ärendet på
nytt vid ett extra sammanträde den 11 december 2015, kl. 09.00, i Dalslandsrummet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

PWC:s Risk- och konsekvensanalys.
Kommunchefens tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Arbetsutskottets beslut 2015-12-01, § 385.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 228.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-11, § 233.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. säga upp medlemskapet och därmed begära utträde ur Dalslandskommunernas
kommunalförbund från och med 2017-01-01.
2. uppdra åt kommunstyrelsen att aktivt medverka i den beredningsprocess som
ska vidta med övriga ingående kommuner och som ska leda fram till att beslut
om framtida inriktning och former för samverkan i Dalsland kan underställas
beslut i kommunfullmäktige under 2016.
Daniel Jensen (KD): Avslag till kommunstyrelsen förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Samtliga Dalslandskommuner
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Dnr KS 2015/103.003

Reglemente för kommunal uppvaktning i Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunal uppvaktning
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den
1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens regler för kommunal uppvaktning har inte reviderats sedan 2000.
Personalchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott gjort en
genomgång och revidering av gällande regler.
Följande regeländringar har gjorts;
• Minnesgåvans karaktär ändras till att vara en valfri gåva från en i kommunen
lokal verksamhetsidkare.
• Minnesgåvans värde ändras från 10 % av basbeloppet till en fast summa
på 5 000 kronor.
• Minnesgåva vid avgång ändras till, efter sex års anställning istället för
fem års anställning.
• Minnesgåva för 50-årsdag tas bort.
• Rutinbeskrivning tas bort.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Nuvarande regler för kommunal uppvaktning.
Förslag till reviderade uppvaktningsregler för Melleruds kommun.
Arbetsutskottets beslut 2015-11-17, § 365.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 224.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunal uppvaktning
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den
1 januari 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
Samtliga förvaltnings- och enhetschefer
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Utökad låneram för 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens låneram för 2015 från
121 Mnkr till 151 Mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2015, § 56, tagit beslut om att köpa
fastigheten Mellerud Börsen 12 som bland annat inrymmer kommunkontoret
och behöver därför ta upp lån för att kunna fullfölja köpet.
Beslutsunderlag
• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-17, § 357.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 210.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens låneram för 2015 från
121 Mnkr till 151 Mnkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2015/101.041

Budget 2016 för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande revideringar i budget för 2016
A. Nya finansiella mål
1.
2.
3.
4.

Investeringar ska finansieras med egna medel.
Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse.
Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv.
Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

B. Socialnämndens anslag utökas med 2,5 Mnkr till hemtjänsten.
C. Kommunstyrelsen höjer under 2016 inte hyran till Karolinerskolan. Dessa
kostnader täcks inom förvaltningens ram.
Reservation
Eva Pärsson (M), Harald Ericson (M), Roland Björndahl (M), Bengt Arne
Enander (M), Daniel Jensen (KD och Lisbeth Berglöv (KD) samt Martin
Andersson (SD), Ulf Rexefjord och Gert Lund (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna tilläggsförslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2016 i juni. Vid detta budgetbeslut
fanns det en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen. I Kommunstyrelsens budget
2016 avsattes 3,3 Mnkr för att kunna omdisponeras till välgrundade ändamål.
Arbetsutskottet gav den 3 november 2015, § 338, ekonomichefen i uppdrag
att uppdatera finansiering av budget 2016 och ta upp ärendet på nytt vid
arbetsutskottets sammanträde den 17 november 2015.
Arbetsutskottet gav den 17 november 2015, § 355, kommunchefen i uppdrag att
förhandla förslag till budget 2016 med de fackliga organisationerna.
Ekonomichefen informerar om Melleruds kommuns budget för 2016.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget 2016.
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-01, § 376.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 211.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Michael Melby (S) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till
kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar om följande revideringar i budget för 2016
A. Nya finansiella mål
1. Investeringar ska finansieras med egna medel.
Justerandes sign
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2. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse.
3. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga
10 tkr/invånare.
4. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.
B. Socialnämndens anslag utökas med 2,5 Mnkr till hemtjänsten.
C. Kommunstyrelsen höjer under 2016 inte hyran till Karolinerskolan. Dessa
kostnader täcks inom förvaltningens ram.
Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsen förslag
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.
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsen förslag 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.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag på reviderad budget för 2016 med
föreslagna finansiella mål och inriktningsmål samt verksamhetsplan för 2017-2018
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på Eva Pärssons m.fl. tilläggsförslag om 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 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag om att av utrymmet i budgeten
på 3,3 Mnkr ska 1,6 Mnkr tillföras socialnämnden för en utökning av platser på
Fagerlidshemmets gruppboende och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Dnr KS 2015/101.041

Mål för Melleruds kommun 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden
och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget
och dess styrning av förvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 212, att anta strategi för
kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
• Förslag till mål för budget 2016 för byggnadsnämnden, kommunstyrelsen,
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
• Byggnadsnämndens beslut 2015-11-18, § 144.
• Socialnämndens beslut 2015-11-24, § 103.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-25, § 115.
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-01, § 375.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 212.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden
och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-12-16

§ 146

Sammanträdesdatum

sida

15

Dnr 2015/635.287

Tillgänglighets- och verksamhetsanpassning av fastigheten
kv. Vallen 9 i Mellerud – omdisponering av investeringsbudget 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillgänglighets- och verksamhetsanpassning av
fastigheten kv. Vallen 9 i Mellerud. Finansiering sker genom en omdisponering
av 1,35 Mnkr i 2016 års investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Behov finns att till tillgänglighets- och verksamhetsanpassa fastigheten
kv. Vallen 9 i Mellerud (gamla brandstationen).
En hiss ska placeras utvändigt och viss omdisponering av rumsindelningar krävs.
Detta medför arbeten med installationer, byggarbeten såsom nya väggar, dörrar
och undertak samt åtgärder som har med brandutrymning att göra.
Budgetkalkyl för dessa arbeten är 1,35 Mnkr exklusive moms. Enligt kommunens
styrprinciper ska investeringsanslag över 1 Mnkr fastställas av kommunfullmäktige
för varje enskilt objekt.
Beslutsunderlag
• Projektingenjörens tjänsteskrivelse med budgetkalkyl.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-11, § 234
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att tillgänglighets- och verksamhetsanpassning av
fastigheten kv. Vallen 9 i Mellerud. Finansiering sker genom en omdisponering
av 1,35 Mnkr i 2016 års investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Socialnämnden
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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 2-3/2015
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 andra kvartalet 2015 nio gynnande beslut som avsåg
plats inom särskilt boende inom Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom
tre månader. Orsaken är resursbrist på grund av att ledig bostad saknas. Sökande
har fått alternativa insatser genom korttidsboende, hemtjänst och/eller
dagverksamhet. I sju av fallen har besluten verkställts enligt ansökan/besluten. I
de resterande fallen avslutades ärendena genom att en sökande avled innan
verkställigheten samt en som tackat nej till erbjudande om boendeplats.
Socialnämnden hade under tredje kvartalet 2015 tre gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Två av besluten avsåg särskilt boende och ett beslut
om boende för vuxna enligt LSS. En ansökan är återtagen och de två övriga
besluten är verkställda.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2015-10-27, § 91 med tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2015-11-17, § 359.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 222.
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
Socialnämnden
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Dnr KS 2015/583.119

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare
i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Siv Olsson (C) den 10 november 2015 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige
utse en ny ersättare.
Beslutsunderlag
• Valberedningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare
i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Martin Eriksson
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

17

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-12-16

§ 149

Sammanträdesdatum

sida

18

Dnr KS 2015/593.119

Kompletteringsval av ny ledamot i valberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Tony Johansson (MP) till ny ledamot
i valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sarah Isgren (MP) den 4 november 2015 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ledamot i valberedningen ska kommunfullmäktige utse
en ny ledamot.
Beslutsunderlag
• Valberedningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Tony Johansson (MP) till ny ledamot
i valberedningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Johansson
Valberedningen
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2015/593.119

Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ledamot
i kultur- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sarah Isgren (MP) den 4 november 2015 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska
kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
Beslutsunderlag
• Valberedningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Henrik Sandberg (MP) till ny ledamot
i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Henrik Sandberg
Kultur- och utbildningsnämnden
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2015/593.119

Kompletteringsval av ny vice ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att återremittera ärendet till valberedningen
då förslag på ny vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden saknas
vid sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sarah Isgren (MP) den 4 november 2015 avsagt sig
förtroendeuppdraget som vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden
ska kommunfullmäktige utse en ny vice ordförande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktiges beslutar att återremittera
ärendet till valberedningen då förslag på ny vice ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden saknas vid sammanträdet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Valberedningen
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Dnr KS 2015/645.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kulturoch utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rune Pettersson (KIM) befrias från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Rune Pettersson (KIM) har den 9 december 2015 avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
• Rune Petterssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Rune Pettersson (KIM)
befrias från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Rune Pettersson
Kultur- och utbildningsnämnden
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-12-16

§ 153

Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2015/645.119

Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Carina Grimstad (KIM) till ny ersättare
i kultur- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Rune Pettersson (KIM) den 9 december 2015 avsagt
sig förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Carina Grimstad (KIM) till ny ersättare
i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Carina Grimstad
Kultur- och utbildningsnämnden
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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§ 154

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2015-06-30 med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund.
Dnr KS 2015/616.042
Delårsbokslut 2015 för Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Dnr KS 2015/623.042
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 9 december 2015 beslutat att
utse Tony Johansson (MP) till ny ledamot och Lill Kristoffersson (MP) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Sarah Isgren (MP) som avsagt sig uppdraget
som ledamot. Dnr KS 2015/593.119
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 9 december 2015 beslutat att
utse Lars Nilsson (S) till ny ledamot och Eva Larsson (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Christer Elander (S) som avsagt sig uppdraget som
ledamot. Dnr KS 2015/589.119
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 9 december 2015 beslutat att
utse Bengt Arne Enander (M) till ny ledamot och Ronny Westerlund (M) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Björn Jensen (M) som avsagt sig
uppdraget som ledamot. Dnr KS 2015/551.119
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 9 december 2015 beslutat att
utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Siv Olsson (C) som avsagt sig uppdraget. Dnr KS 2015/583.119
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Dnr 2015/641.287

Upprustning av Tallåsens förskola i Åsensbruk –
omdisponering av investeringsbudget 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 450 tkr för en reinvestering av Tallåsens
förskola i Åsensbruk. Finansieras sker genom en omfördelning i 2016 års
investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
På grund av att det blir fler barn i förskolan och fler elever i skolan behövs
ytterligare lokaler. Tallåsens förskola i Åsensbruk har inte används under ett antal
år. Under första kvartalet 2016 behövs lokalerna för förskola/skola. För att det ska
vara möjligt måste en reinvestering göras. Väggar och tak ska målas, ett nytt kök
ska installeras och förbättringar av staketet. Kostnaden beräknas till cirka 450 tkr.
Beslutsunderlag
• Kommunchefens tjänsteskrivelse.
• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-11, § 235.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 450 tkr för en reinvestering av Tallåsens
förskola i Åsensbruk. Finansieras sker genom en omfördelning i 2016 års
investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2015/585.028

Utdelning av trotjänarbelöningar
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet med gemensamt julbord på
Café Gruzzolo med utdelning av trotjänarbelöningar till Rune Alexandersson,
Mona-Lena Anderlid, Annika Briving, Helena Eliasson Andersson,
Kerstin Eriksson, Marianne Häll, Anette Johansson, Maria Mowitz,
Eva-Lotta Olsson, Robert Olsson, Birgitta Olsson, Anna-Lena Jansson-Forsman,
Ann-Charlott Pettersson, Inga-Lill Pettersson, Ann-Christin Stenen och
Jan-Erik Stolth som arbetat i 25 år för kommunen.
Britt Johansson, Suzanne Andersson, Annika Broberg, Marita Carlsson,
Eva Jansson, Siv Lind Norén, Maria Magnusson, Anne Sundqvist och
Gunilla Svalemark-Forsblom är förhindrade att delta vid ceremonin.
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