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Ledamöter
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M
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Ja
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S
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S

Ja

Daniel Jensen

KD
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Harald Ericson

M

Nej

MP

Ja

Michael Melby

S

Ja

Ulf Rexefjord

SD

Ja

Jeanette Krafft

C

Nej

Jörgen Eriksson

KIM

Ja

Pål Magnussen

V

Nej

---

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
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KD
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Morgan E Andersson

C
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Thomas Hagman

S
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M

Ja
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MP

Nej

S

Ja

Morgan Mathiasson

Tony Johansson

Florence Jonasson
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§ 45

Information om Laxfond Vänern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Thomas Johansson, VD för Laxfond Vänern, informerar om Stiftelsen Laxfonden
Vänern verksamhet.
Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs,
Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna vid Vänern. Stiftelsen leds
av en styrelse med 5 ledamöter, samt en vd.
Syftet är bl.a. att skapa ett hållbart och givande fiske efter lax och öring i Vänern.
Verksamheten bedrivs genom att skapa ekonomiska förutsättningar för finansiering
av utsättningar och övrig verksamhet. Medel skapas främst genom förvaltning av
stiftelsens kapital samt insamling av medel från myndigheter, organisationer,
företag och brukare.
Den övergripande fiskevårdande målsättningen är att varaktigt förbättra underlaget
för lax- och öringfisket i Vänern och därmed bidra till utveckling av regionens
attraktionskraft, till gagn för etablering, turism, rekreation, näringsverksamhet och
sysselsättning i Vänerområdet.
Stiftelsen ska verka för att Vänerns bestånd av lax - och öringsstammar:
•
•
•

bevaras och reproduceras i god naturlig miljö
varaktigt tillgodoser sport - och yrkesfiskets fångstbehov inom givna
biologiska förutsättningar
nyttjas för att utveckla sportfisket i Vänern med beaktande av yrkesfiskets
intressen.

Laxfondens huvuduppgifter är att
•
•
•
•
•

bidra till god tillgång på avelsfisk av Vänerursprung
anskaffa och sätta ut högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung
bidra till uppföljning och utveckling av den fiskevårdande verk samheten i
Vänern
bidra till att de vilda stammarna av lax och öring av Vänerursprung bevaras
och stärks.
genom lämpliga åtgärder, t. ex. insamlingar och näringsverksamhet
långsiktigt finansiera en uthållig verksamhet.

Tommy Nerstrand, projektledare, lämnar information om projekt ”Lax i Vänern”.
Laxfond Vänern är ägare till projektet och som ingår i ”Fiskeområde Vänern”.
Projektet är tvåårigt, fram till mars 2020. Syftet är att säkerställa Laxfiskets värde
för besöksnäring och näringsliv runt Vänern. Projekt ”Lax i Vänerns” huvudsakliga
mål är att hitta ett system/finansiering för olika typer av frivilligavgifter som
finansierar de resterande 35 000 smolten/år för att nå målet med utsättning på
totalt 90 000 2-åriga smolt/år. Nuvarande utsättning via Laxfonden: Laxfonden
Justerandes sign
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Vänern ca 45 000 st/år samt trollingklubbar och övriga frivilliga insatser ca 10 000
st/år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/64.214

Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud, antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud
enligt föreliggande förslag.
Reservation
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna ett detaljplaneförslag som
möjliggör byggandet av ett äldreboende. Planförslaget innebar att del av befintlig
detaljplan med bostadsändamål ändras samt att resterande mark mot golfbanan
planläggs för bostadsändamål och parkmark.
Planförslaget var ute på samråd under februari 2017 och under juni månad var
det ute på granskning. Ett granskningsutlåtande upprättades, där det bl.a.
framgick att Länsstyrelsen kräver att en arkeologisk utredning måste utföras
samt att den geotekniska utredningen ska kompletteras.
Den arkeologiska undersökningen visade att inom det tänkta planområdet finns
tre fornlämningsområden, två större i planområdets västra del samt ett mindre i
planområdets sydöstra del. Planförslaget har därefter omarbetats och anpassats
till de två större fornlämningarna i väster, medan planförslaget förutsätter att
den mindre fornlämningen i öster kan tas bort. Detta innebär sammantaget att
planområdet har minskats och nu enbart omfattar byggrätt för ett äldreboende.
Den geotekniska utredningen har kompletterats.
Planförslaget har därefter varit ute på granskning nr 2 under perioden
2018-02-12--03-05. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett
granskningsutlåtande nr 2.
Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 40, att godkänna granskningsutlåtandet nummer 2 och antagandehandlingarna och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare).
Byggnadsnämndens beslut 2018-03-21, § 40.
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 153.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 95.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S), Eva Pärsson (M), Gunnar Karlsson (C), Michael Melby
(S), Tony Johansson (MP), Anette Levin (L), Henrik Nilsson (S), Marianne Sand
Wallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
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Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud
enligt föreliggande förslag.
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM):
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen:
användningen av mark, informationen om vattenavrinning från kommunstyrelsens
sammanträde framgår ej av handlingen, huskroppens placering på ritningen och
läget i förhållande till naturen.
Jörgen Eriksson (KIM): Om inte återremissyrkandet bifalls önskas följande
tilläggsyrkande:
Den del av planområdet som angivits som fördröjningsdamm skall förtydligas i
planbeskrivningen.
Tony Johansson (MP), Marianne Sand Wallin (S):
Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
vid dagens möte.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar på Jörgen Erikssons (KIM) tilläggsförslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2018/222.287

Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 5,3 Mnkr för utbyggnation av två
klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.
2.

finansiering sker genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det ökade elevantalet i Melleruds kommun har kultur- och
utbildningsförvaltningens skolsamordnare fått i uppdrag att genomföra en
lokalöversyn av grundskolan och gymnasieskolan. Efter genomförd utredning
föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att det byggs två klassrum på
Nordalsskolan och att personalrummets yta utökas, på bekostnad av ett grupprum.
Kultur- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2018, § 35, begärt av
kommunstyrelsen att få investeringsmedel för utbyggnation av två klassrum
på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.
Arbetsutskottet beslutade den 17 april 2018, § 148, att återremittera ärendet
till kultur- och utbildningsnämnden för framtagande kostnadsberäkning av
utbyggnation av två klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 april 2018, § 45, att begära
av kommunstyrelsen att få investeringsmedel på 5,3 Mnkr för utbyggnation av
två klassrum på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Lokalöversyn – grund- och gymnasieskolan.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21, § 35.
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 148.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-18, § 45.
Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 177.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 82.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 5,3 Mnkr för utbyggnation av två
klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.
2.

finansiering sker genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018.
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltnigen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/210.003

Skolskjutsreglemente för Melleruds kommun, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Melleruds kommuns
skolskjutsreglemente enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Riksdag har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med
höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från
höstterminen det år då de fyller sex år. När det gäller skolskjuts så innebär detta
att kommunen då blir skyldig att erbjuda skolskjuts även till barn i förskoleklass.
Med anledning av ovanstående har kultur- och utbildningsförvaltningen tagit fram
ett förslag till revidering av Melleruds kommuns skolskjutsreglemente.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 32, att föreslå
kommunfullmäktige att anta revidering av Melleruds kommuns skolskjutsreglemente.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till skolskjutsreglemente för Melleruds kommun.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21, § 32.
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 150.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 83.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Melleruds kommuns
skolskjutsreglemente enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2018/230.042

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2017.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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 2017.
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2017.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2018-03-29, § 19.
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 180.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 91.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2017.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
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Dnr KS 2018/265.042

AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2018 visar ett överskott och kommer att ge ett positivt
resultat på 3,850 Mnkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Prognos 1/2018.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2018-04-11, § 37.
Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 184.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 87.

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
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Dnr KS 2018/297.042

Prognos 1/2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att socialnämnden
beviljas 8 Mnkr i tilläggsanslag med hänvisning till kommunens finansiella
förutsättningar och pågående omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgen.
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2018 visar ett positivt resultat på 14,5 Mnkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8,9 Mnkr
sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,8 Mnkr bättre än budget.
Finansnettot beräknas bli ca 1,5 Mnkr bättre än budget. Redovisning av
förskotterade statsbidrag för flyktingverksamheten som ska användas till
investeringar har förbättrat resultatet med 8,7 mnkr.
Arbetsutskottet beslutade den 8 maj 2018, § 182, att
1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att föreslå kostnadssänkande/intäktsökande
åtgärder. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens
sammanträden den 5 juni 2018.
2. socialnämnden får i uppdrag att redovisa plan för kostnadsanpassning
2018-2019.
Beslutsunderlag
• Prognos 1/2018.
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 182.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 92.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att socialnämnden
beviljas 8 Mnkr i tilläggsanslag med hänvisning till kommunens finansiella
förutsättningar och pågående omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomichefen
Ekonom socialförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2016/460.005

Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa direktiv för filmning av kommunfullmäktige fram till och med den
31 december 2018.
2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens
hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll motion om webb-tv-sändning från kommunfullmäktiges
sammanträden samt uppdrog till kommunstyrelsen att efter tio månader genomföra
en utvärdering (§ 94, 2016-09-28).
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att med stöd av
administrativa chefen ta fram en lösning av webb-sändningarna från
kommunfullmäktige (§ 62, 2017-02-07).
Kommunstyrelseförvaltningen, administrativ chef, har utarbetat förslag till direktiv
för genomförandet av uppdraget. Förslaget beaktar även kommande krav när
dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018. Förslaget skiljer sig på
en punkt jämfört med arbetsutskottets inriktning vilket beskrivs som avgränsning i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
• Förslag till direktiv av för filmning av kommunfullmäktige fram till och
med den 31 december 2018.
• Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden, fullmäktiges sammanträdesprotokoll, § 94, Dnr KS 2016/14.
• Sammanträdesprotokoll från KSAU, § 62, dnr KS 2016/460, 2017-02-07
• Datainspektionens samrådsyttrandeangående förfrågan om yttrande om
kommunens webbsändning (OBS! Svaret avser PUL)
https://www.datainspektionen.se/Documents/2012-05-03-kommunerswebbsandningar.pdf
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 159.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 90.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD) och Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa direktiv för filmning av kommunfullmäktige fram till och med den 31
december 2018.
2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens
hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Administrative chefen
Webbansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

§ 53

Sammanträdesdatum

sida

16

Dnr KS 2017/193.104

Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2017.
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.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redovisning av erhållet partistöd 2017 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2017 (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 165.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 101.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Verksamhetsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

§ 54

Sammanträdesdatum

sida

17

Dnr KS 2018/107.104

Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt
partistöd för 2018:
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

Miljöpartiet i Mellerud (MP)

20 000 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, mandatperioden
2014-2018.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 166.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 102.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt
partistöd för 2018:
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

Miljöpartiet i Mellerud (MP)

20 000 kr

Melleruds arbetarekommun (S)

76 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

27 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

13 000 kr

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Verksamhetsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

§ 55

Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2018/199.168

Svar på interpellation till kultur- och utbildningsnämndens
ordförande om vilka åtgärder som nämnden vidtagit för att
stänga ute oönskade besökare i kommunens skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 19 mars 2018 lämnat in en interpellation, ställd till
kultur- och utbildningsnämndens ordförande, om vilka åtgärder som nämnden
vidtagit för att stänga ute oönskade besökare i kommunens skolor
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 42, att interpellationen fick
ställas och överlämnade den till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för
besvarande.
Beslutsunderlag
• Anette Levins interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-18, § 42.
• Kultur- och utbildningsnämndens ordförandes svar på interpellationen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen som besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Anette Levin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

§ 56

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2018/260.214

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om tidplan för antagande av detaljplan för Norra Ängenäs
i Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen (KD) har den 13 april 2018 lämnat in en interpellation, ställd
till kommunstyrelsens ordförande, om tidplan för antagande av detaljplan för
Norra Ängenäs i Mellerud.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 42, att interpellationen fick
ställas och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Beslutsunderlag
• Daniel Jensens interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-18, § 42.
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen som besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Daniel Jensen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

§ 57

Sammanträdesdatum

sida

21

Dnr KS 2018/301.119

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Marianne Larsson (M) befrias från samtliga sina förtroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens
utskott).
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marianne Larsson (M).
Sammanfattning av ärendet
Marianne Larsson (M) har den 29 april 2018 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag
(ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens utskott).
Beslutsunderlag
• Marianne Larssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Marianne Larsson (M) befrias från samtliga sina förtroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens
utskott).
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marianne Larsson (M).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Marianne Larsson
Socialnämnden
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

sida
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§ 58

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar dem
till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående motioner har inkommit sedan senaste sammanträdet i
kommunfullmäktige:
Inlämnad av
Motion om att Melleruds kommun inför en
klädpolicy/neutralitetspolicy med förbud mot att
bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa
symboler under arbetstid

Ulf Rexefjord (SD)

Dnr KS 2018/288
Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.

Roland Björndahl (M)

Dnr KS 2018/341
Motion om att öka säkerheten för tågresenärer på
stationsområdet i Mellerud.

Tony Johansson (MP)

Dnr KS 2018/348
Beslutsunderlag
•

Motion/motioner.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionerna
får läggas fram och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

sida
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§ 59

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående interpellation har inkommit sedan senaste sammanträdet i
kommunfullmäktige:
Inlämnad av
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
eventuella provborrningar i Dalsland.

Tony Johansson (MP)

Dnr KS 2018/339
Beslutsunderlag
• Interpellation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för
besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

24

§ 60

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 skyltar på de
mest cykeltrafikerade vägarna för
att påminna bilister att de behöver
visa mer hänsyn för de oskyddade
cyklisterna.

Jesper Andersson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/342
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

sida

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-05-23

Sammanträdesdatum

sida
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§ 61

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Dalslands Kanal AB:s begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands
kanals framtida bestånd. Dnr KS 2018/307
• Dalslands miljö- och energiförbunds/nämnds budget 2019. Dnr KS 2018/329.
• Dalslands miljö- och energiförbunds/nämnds taxor 2019. Dnr KS 2018/331.
• Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2017 jämte revisionsberättelse.
Dnr KS 2018/335.
• Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning och revisionsberättelse 2017
samt rapport granskning projekthantering, reseräkningar. Dnr KS 2018/336.
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

