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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 30 januari 2019, klockan 18.00 – 19.00,  
19.10 – 19.55 i Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Sophia Vikström, kommunchef  § 2 
 
 
  

  
 

Övriga  
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Kent Bohlin (S) och Jörgen Eriksson (KIM) § 1-11, 13-16 

Karolina Hultman Wessman (C) och Helena Hultman (C) § 12 
Ersättare Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD) § 1-11, 13-16 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 1 februari 2019, klockan 14.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 1 - 16 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl § 1-11, 13-16      Stig Larsson § 12   

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Kent Bohlin § 1-11, 13-16              Jörgen Eriksson § 1-11, 13-16 

 
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Karolina Hultman Wessman § 12     Helena Hultman § 12 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-01-30 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-02-01  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-02-25 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Närvarolista 
 

Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ers. Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja § 1-11, 13-16   

Peter Ljungdahl (C) Ja § 1-11, 13-16 Josip Kezic Ja § 12 

Ulf Rexefjord (SD) Ja § 1-11, 13-16   

Ludwig Mossberg (M) Ja § 1-11, 13-16   

Marianne Sand Wallin (S) Ja § 1-11, 13-16   

Morgan E Andersson (C) Ja § 1-11, 13-16   

Reine Hassel (SD) Nej Gulnara Mikkola Ja 

Jörgen Eriksson (KIM) Ja § 1-11, 13-16   

Thomas Hagman (S) Ja § 1-11, 13-16   

Eva Pärsson (M) Ja § 1-11, 13-16   

Daniel Jensen (KD) Ja § 1-11, 13-16   

Karin Nodin (C) Ja § 1-11, 13-16   

Berny Dahlberg (SD) Ja § 1-11, 13-16   

Christine Andersson (S) Ja § 1-11, 13-16   

Michael Melby (S) Ja § 1-11, 13-16   

Pål Magnussen (V) Ja    

Roland Björndahl (M) Ja § 1-11, 13-16   

Christina Andersson (C) Ja § 1-11, 13-16   

Martin Andersson (SD) Nej Tony Andersson Ja § 1-11, 13-16 

Anita Augustsson (KIM) Ja § 1-11, 13-16   

Florence Jonasson (S) Ja § 1-11, 13-16   

Tony Johansson (MP) Ja § 1-11, 13-16   

Anette Levin (L) Ja § 1-11, 13-16 Stig Larsson Ja § 12 

Karolina Hultman Wessman (C) Ja § 5-16 Helena Hultman Ja § 1-4  

Liselott Hassel (SD) Ja § 1-11, 13-16   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja § 1-11, 13-16   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja § 1-11, 13-16   

Eva Larsson (S) Ja § 1-11, 13-16   

Martin Eriksson (C) Ja § 1-11, 13-16 Helena Hultman Ja § 12 

Gert Lund (SD) Ja § 1-11, 13-16   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 1  Ordningsfråga – möjlighet till återkallande av de tre valda revisorernas 
uppdrag 

4 

§ 2  Presentation av kommunstyrelseförvaltningens och dess enheters 
verksamhet 

5 

§ 3  Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021  6 

§ 4  Arvoden till förtroendevalda, revidering 8 

§ 5  Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) i Upperud, 
Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och Hjortens udde 

9 

§ 6  Rehabiliteringspolicy  11 

§ 7  Policy avseende kränkande särbehandling  12 

§ 8  Ordningsfråga – begäran om ajournering 14 

§ 9  Revisionsrapporten - Granskning av planering av gymnasieskolans 
framtida verksamhet  

15 

§ 10  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 16 

§ 11  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden 17 

§ 12  Kompletteringsval av revisorer för kommunens räkenskaper 2019-2022 18 

§ 13  Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2019 t.o.m.  
januari 2023 

22 

§ 14  Kompletteringsval av ny nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt 24 

§ 15  Nytillkomna medborgarförslag 25 

§ 16  Anmälan om inkomna ärenden 26 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1  
 
Ordningsfråga – möjlighet till återkallande av de tre valda 
revisorernas uppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018, § 176, att till revisorer för 
kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse tre av fem revisorer. 

Vid dagens sammanträde ska resterande två revisorer utses. 

Ledamoten Michael Melby (S) ställer en ordningsfråga angående möjlighet till 
återkallande av de tre valda revisorernas uppdrag för att vid dagens sammanträde 
välja dessa på nytt. 

Ordföranden informerar om att det enligt kommunallagen 4 kap. 9-10 §§ endast är 
möjligt för fullmäktige att återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts 
av fullmäktige, om den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet eller har dömts 
för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. 

Vidare får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd 
eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket när den politiska 
majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige eller vid 
förändringar i nämndorganisationen.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2     
 
Presentation av kommunstyrelseförvaltningens och dess 
enheters verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen presenterar kommunstyrelseförvaltningens och dess enheters  
verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 3 Dnr KS 2018/344.041    
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021. 

2. notera information om pågående investeringsprojekt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen.  

Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Mellerudsperspektiv. 

För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga 
omkring 40 Mnkr, förutsatt att resultatet uppgår till 2 procent av skatter och 
bidrag, dvs. 12-13 Mnkr.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 134, att återremittera 
ärendet för vidare beredning med särskilt fokus på de delar som avser: 

• minskning av asfaltering. 

• förskjutning i tid till 2020 gällande ny kommunentré. 

• Minskning av maskininvestering inom förråd och service. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018, § 157, att återremittera 
ärendet i syfte att förbättra och förtydliga beredningen. De poster det råder delade 
meningar om i förslag 2 kontra förslag 1 behöver klargöras och motiveras varför 
man prioriterar som man gör. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 2, att posten Krisberedskap, 
bensintank (400 tkr) tas bort ur Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 157. 
• Förslag till investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag enligt följande: 
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Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021.  

2. notera information om pågående investeringsprojekt. 
 

Michael Melby (S): Bifall till den av den föregående mandatperiodens majoritets 
lagda investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021. 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att anslagen 
till reinvestering asfalt i investeringsbudget 2019 återställs till tidigare föreslagen  
nivå (4,2 Mnkr) för 2019 samt planåren 2020 och 2021. 
 
Beslutsgång  

Ordföranden frågar i tur och ordning på de tre förslagen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 4 Dnr KS 2018/749.024 
 
Arvoden till förtroendevalda, revidering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, § 145,  
att införa 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser har 
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda. 
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice 
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande 
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i 
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut 
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser 
har varit en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att 
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdagsledamöternas arvode. 
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2018, § 1, att genomföra en 
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 11, att begära arvodes-
gruppens skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller  
1:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode. 
 
Beslutsunderlag 

• Arvodesberedningens beslut 2018-12-11, § 1. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Arvodesberedningen (sammankallande) 
Personalenheten (löner) 
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§ 5 Dnr KS 2018/743.303  
 
Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) 
i Upperud, Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och 
Hjortens udde 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2018 att anta en VA-plan. Här pekas följande 
utbyggnadsområden ut: Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och 
Hjortens udde.  

Man ska även utreda VA-frågan i områdena Köpmannebro och Kambol. Totalt  
rör det sig om 259 fastigheter som ska inkluderas i verksamhetsområdet för 
kommunalt VA. Räknas utredningsområdena bort är det 180 fastigheter som ska 
anslutas.  

Normalt ska kostnaden för utbyggnad av det allmänna VA-nätet bekostas av 
anläggningsavgiften för att ansluta sig till den kommunala VA anläggningen.  
I samband med pågående VA-projekt i Gerdserud samt i Dals-Rostock så visar  
det sig att dagens anläggningsavgift ligger för lågt för att täcka dagens faktiska 
kostnader för att bygga ut ett bostadsområde. En översyn behöver göras för att  
få fram en ordinarie taxa som motsvarar dagens kostnader för att bygga ut ett 
normalt bostadsområde.  

I och med att en ny taxa kommer att tas fram så kommer detta att påverka 
tidigare beslut angående särtaxa i Upperud. Förslaget är att detta beslut upphävs. 

I Köpmannebro kan särtaxa komma att användas då det enligt kalkylerna blir en 
betydande högre kostnad för utbyggnationen av den allmänna VA anläggningen än 
övriga utbyggnadsområden. Eventuell särtaxa bör beslutas efter man sett resultatet 
av utredningen av VA i Köpmannebro.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 34, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppgift att ta fram ny anläggningsavgift för anslutning av VA samt plan för 
införande. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 465. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 34. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 6 Dnr KS 2018/735.026  
 
Rehabiliteringspolicy  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta Rehabiliteringspolicy enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen antagen av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 16.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för samtliga åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär som har som syfte att hjälpa 
sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar 
för ett normalt arbetsliv. I Melleruds Kommun är arbetet med förebyggande 
insatser och rehabilitering en viktig del av en god personalpolitik. En tydlig 
rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare så snart som möjligt 
ska återgå i arbete. Melleruds kommuns rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat 
arbetsgivarens förhållningssätt, ansvaret för rehabiliteringen och samverkan mellan 
olika parter som kan vara involverade i rehabiliteringsarbetet.  

För att säkerhetsställa och underlätta att rehabiliteringsarbetet sker på ett korrekt 
vis hanteras allt rehabiliteringsarbete i vårt sjuk – och rehabiliteringsverktyg Adato. 
Riktlinjer för rehabiliteringsarbete finns i chefshandboken.  
 
Beslutsunderlag 

• Rehabiliteringspolicy. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 468. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 3. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta Rehabiliteringspolicy enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen antagen av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 16.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
HR-chefen 
Personalenheten 
KFS 
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§ 7 Dnr KS 2018/734.026  
 
Policy avseende kränkande särbehandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policyn avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002,  
§ 23.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren har sett över de dokument som berör ämnet kränkande 
särbehandling och har därmed gjort om den gällande mångfaldspolicy som tidigare 
beskrivit hur vi i kommunen hanterar olika typer av kränkande särbehandling och 
dess olika innefattande begrepp. Genom en ny policy med förändrat namn beskrivs 
kränkningarna under det samlade begreppet kränkande särbehandling. Bifogat 
dokument benämnt Policy kränkande särbehandling, utgör förslag till nytt politiskt 
styrdokument inom arbetsmiljöområdet gällande för förtroendevalda och anställda i 
Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Policy gällande Kränkande särbehandling 
• Mångfaldspolicy: KF § 23 Den 24 april 2002 
• Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
• Diskrimineringslagen SFS 2008:567  
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete  

AFS 2001:1(SAM) 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tillhörande vägledning.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 469. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policyn avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002,  
§ 23.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
HR-chefen 
Personalenheten 
KFS 
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§ 8 
 
Ordningsfråga – begäran om ajournering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att sammanträdet ajourneras för 
partivisa överläggningar klockan 19.00 – 19.10. 
 
Förslag på sammanträdet 

Ledamoten Morgan E Anderson (C) begär att sammanträdet ajourneras för  
partivisa överläggningar.  
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§ 9 Dnr KS 2019.8.007    
 
Revisionsrapporten - Granskning av planering av 
gymnasieskolans framtida verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat planeringen av gymnasieskolans framtida verksamhet i Melleruds 
kommun. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämndens  
styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. 

Utifrån granskningen är revisionens sammanfattande bedömning att kultur- och 
utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieverksamheten endast  
delvis är ändamålsenlig. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 19 
december 2018 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och utbildnings-
nämnden med begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av 
granskningen senast den 31 mars 2019. Rapporten skickas även för kännedom  
till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten - Granskning av planering av gymnasieskolans framtida 
verksamhet. 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 1. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
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§ 10 Dnr KS 2019/11.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Gustav Hilmér (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gustav Hilmér (C). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Gustav Hilmér (C) har den 7 januari 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Gustav Hilmérs avsägelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Gustav Hilmér (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gustav Hilmér (C). 

 
Beslutsgång 

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

Gustav Hilmér 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten (löner) 
Troman 
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§ 11 Dnr KS 2019/43.119   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Börje Olsson (C) befrias från sitt uppdrag  
som ersättare i valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Claes-Börje Olsson (C) har den 29 januari 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Claes-Börje Olssons avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Börje Olsson (C) befrias från sitt uppdrag  
som ersättare i valnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Claes-Börje Olsson 
Personalenheten (löner) 
Troman 
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§ 12  Dnr KS 2018/592.111 
 
Kompletteringsval av revisorer för kommunens räkenskaper 
2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till revisorer för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse 

Claes-Börje Olsson  (C) 
Joacim Magnussen (KD) 

2. välja Evert Magnusson (S) till revisionens ordförande för mandatperioden  
2019-2022. 

3. välja Conny Eriksson (SD) till revisionens vice ordförande för mandatperioden 
2019-2022. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Christina Andersson (C), Karin Nodin (C), Martin 
Eriksson (C), Morgan E Andersson (C), Peter Ljungdahl (C), Daniel Jensen (KD), 
Lisbeth Berglöv (KD), Anita Augustsson (KIM), Jörgen Eriksson (KIM), Anette  
Levin (L), Eva Pärsson (M), Ludwig Mossberg (M), Patrik Tellander (M),  
Roland Björndahl (M), Tony Johansson (MP), Christine Andersson (S), Eva  
Larsson (S), Florence Jonasson (S), Kent Bohlin (S), Marianne Sand Wallin (S), 
Michael Melby (S), Thomas Hagman (S), Berny Dahlberg (SD), Gert Lund (SD), 
Liselott Hassel (SD), Tony Andersson (SD) och Ulf Rexefjord (SD) i handläggningen 
av ärendet. 
 
Reservationer 

Lars Nilsson (S) och Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt reglementet bestå av fem revisorer. Bland 
revisorerna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018, § 176, att till revisorer för 
kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse 

Evert Magnusson  (S) 
Johan Lorentzon  (M) 
Conny Eriksson  (SD) 

Vidare beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet i den del som  
berör val av Tommy W Johansson (S) som revisor på grund av lämpligheten i att 
föregående mandatperiods ordförande i kommunstyrelsen ingår i revisionen, trots 
att inga laglighetshinder föreligger och återremittera förslaget om Helena Hultman 
på grund av behovet att belysa frågan om jäv och detsamma i revisionens arbete 
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samt återremittera ärendet om val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande av 
revisorer som en följd av punkterna 2 och 3. 

Valberedningen beslutade den 21 januari 2019, § 27, att det är olämpligt att 
föregående mandatperiods ordförande i kommunstyrelsen ingår i revisionen. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2018-12-11, § 42.  
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 176. 
• Valberedningens beslut 2019-01-21, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Ordförande Stig Larsson (L): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för kommunens räkenskaper för 
mandatperioden 2019-2022 utse 

Claes-Börje Olsson  (C) 
Joacim Magnussen (KD) 

Lars Nilsson (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att till  
revisor för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse  
Tommy W Johansson (S). 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på valberedningens förslag att till revisor för kommunens 
räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse Claes-Börje Olsson (C) och  
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer valberedningens förslag på Joacim Magnusson (KD) mot  
Lars Nilsson (S) m.fl. förslag på Tommy W Johansson mot varandra och finner  
att kommunfullmäktige beslutar att utse Joacim Magnusson (KD) till revisor för 
kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser personval. 

Ledamöterna Karolina Hultman Wessman (C) och Helena Hultman (C) utses till 
rösträknare. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Sekreteraren prickar  
av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 

Antal avgivna röster är sju. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 

Med fyra röster för Joacim Magnusson (KD) och tre röster för Tommy W Johansson 
(S) beslutar kommunfullmäktige att till revisor för kommunens räkenskaper för 
mandatperioden 2019-2022 utse Joacim Magnusson (KD). 
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Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande för kommunens 
räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse Evert Magnusson (S). 
 
Beslutsgång  

Ordföranden frågar på Lars Nilssons förslag finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 3 

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att till vice ordförande  
för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2019-2022 utse  
Conny Eriksson (SD). 
 
Beslutsgång  

Ordföranden frågar på Lars Nilssons förslag finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt förslag. 
 
Beslutet skickas till  

Claes Börje Olsson  
Joacim Magnussen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten (löner) 
Troman 
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Röstningslista personval § 12 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Röstat 
Kent Bohlin (S) ---  

Peter Ljungdahl (C) Josip Kezic Ja 
Ulf Rexefjord (SD) ---  

Ludwig Mossberg (M) ---  

Marianne Sand Wallin (S) ---  

Morgan E Andersson (C) ---  

Reine Hassel (SD) Gulnara Mikkola Ja 

Jörgen Eriksson (KIM) ---  

Thomas Hagman (S) ---  
Eva Pärsson (M) ---  

Daniel Jensen (KD) ---  

Karin Nodin (C) ---  

Berny Dahlberg (SD) ---  

Christine Andersson (S) ---  

Michael Melby (S) ---  

Pål Magnussen (V)  Ja 
Roland Björndahl (M) ---  

Christina Andersson (C) ---  

Martin Andersson (SD) ---  

Anita Augustsson (KIM) ---  

Florence Jonasson (S) ---  

Tony Johansson (MP) ---  

Anette Levin (L) Stig Larsson Ja 

Karolina Wessman-Hultman (C)  Ja 
Liselott Hassel (SD) ---  

Lars Nilsson (S)  Ja 

Patrik Tellander (M) ---  

Lisbeth Berglöv (KD) ---  

Eva Larsson (S) ---  

Martin Eriksson (C) Helena Hultman Ja 

Gert Lund (SD) ---  

Summa 7 
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§ 13  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden  
2019 – t.o.m. januari 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden  
2019 t.o.m. januari 2023 utse 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Sofia Falander (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
2. välja Morgan E Andersson (C) till krisledningsnämndens ordförande för 

mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

3. välja Eva Pärsson (M) till krisledningsnämndens 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

4. välja Michael Melby (S) till krisledningsnämndens 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 47 ska inom kommunstyrelsen finnas  
en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem 
ersättare. Krisledningsnämnden utgörs av samma ledamöter som kommun-
styrelsens arbetsutskott.  
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-21, § 20. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden  
2019 t.o.m. januari 2023 utse 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Sofia Falander (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 
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2. välja Morgan E Andersson (C) till krisledningsnämndens ordförande för 

mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

3. välja Eva Pärsson (M) till krisledningsnämndens 1:e vice ordförande för 
mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

4. välja Michael Melby (S) till krisledningsnämndens 2:e vice ordförande för 
mandatperioden 2019 t.o.m. januari 2023. 

 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Personalenheten (löner) 
Troman 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2019-01-30 24
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 Dnr KS 2017/504.115  
 
Kompletteringsval av ny nämndeman vid Vänersborgs 
Tingsrätt t.o.m. 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (SD) till ny nämndeman 
vid Vänersborgs Tingsrätt t.o.m. 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 106, att utse  
Andreas Jonsson (V) till ny nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt. 

Andreas Jonsson har dock inte kunnat börja verka som nämndeman då Tingsrätten, 
trots flera påminnelser, inte fått det underlag från honom som behövs inför 
uppdraget. Även kommunen har försökt nå Andreas Jonsson i ärendet utan att 
något svar inkommit. 

Det ankommer därför på kommunfullmäktige att förrätta ett fyllnadsval enligt  
4 kapitlet 8 § 4 stycket rättegångsbalken. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-27, § 106. 
• Vänersborgs Tingsrätts skrivelse 2018-10-11. 
• Utdrag ur Rättegångsbalken. 
• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (SD) till ny nämndeman 
vid Vänersborgs Tingsrätt t.o.m. 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Tony Andersson 
Vänersborgs Tingsrätt 
Personalenheten (löner) 
Troman 
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§ 15    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 
Medborgarförslag om seniorkort i 
hela regionen för pensionärer över 
65 år 
Dnr KS 2018/750 

Claes Sandström, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 16    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Länsstyrelsens beslut 2018-12-19 angående förordnande av Annika Larsson 
Lindlöf, Vänersborg, som begravningsombud inom Melleruds kommun.  
Dnr KS 2018/606. 

• Länsstyrelsens beslut 2019-01-03 om att utse Karolina Hultman Wessman (C)  
till ny ledamot och Helena Hultman (C) till ny ersättare med anledning av  
Lars Gunnar Larssons avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.  
Dnr KS 2018/715. 

• Länsstyrelsens beslut 2019-01-03 om att utse Johnny Stücken (S) till ny 
ersättare med anledning av Naim Berishas avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. Dnr KS 2018/751. 

• Michael Melbys (S) begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges  
i Melleruds kommun beslut om revisorer. Dnr KS 2019/19. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 


	Beslutsunderlag

