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Närvarolista
Ledamöter

Parti

Närvarande

Tommy W Johansson

S

Ja

Peter Ljungdahl

C

Nej

Christine Andersson

S

Ja

Eva Pärsson

M

Ja

Karin Hilmér

C

Ja

SD

Nej

---

Andreas Jonsson

S

Nej

Kent Bohlin

Ja

Rune Stenén

C

Ja

Marianne Sand Wallin

S

Ja

Daniel Jensen

KD

Ja

Harald Ericson

M

Ja

MP

Ja

Michael Melby

S

Ja

Ulf Rexefjord

SD

Ja

Jeanette Krafft

C

Ja

Jörgen Eriksson

KIM

Ja

Pål Magnussen

V

Ja

Johanna Nordström

S

Ja

Gunnar Karlsson

C

Ja

Anette Levin

L

Ja

Roland Björndahl

M

Nej

Marianne Larsson

Ja

Ola Johansson

S

Ja

Karin Nodin

C

Nej

Christina Andersson

Ja

Lars Nilsson

S

Ja

Gert Lund

SD

Nej

Martin Andersson

Ja

Lisbeth Berglöv

KD

Ja

Morgan E Andersson

C

Ja

Thomas Hagman

S

Ja

Bengt Arne Enander

M

Ja

MP

Ja

S

Ja

Morgan Mathiasson

Tony Johansson

Inger Jochnick
Mari-Anne Edmark
Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Lars-Gunnar Larsson
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§ 56

Information om Dalslands Turist AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Johan Abenius, VD för Dalslands Turist AB, lämnar en aktuell information om
bolagets verksamhet och planer.

Justerandes sign
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sida

4

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 57

Sammanträdesdatum

sida

5

Dnr KS 2016/225.042

Prognos 1/2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anette Levin (L), Jörgen Eriksson (KIM), Eva Pärsson (M), Harald Ericson (M,)
Marianne Larsson (M), Bengt Arne Enander (M), Daniel Jensen (KD),
Lisbeth Berglöv (KD), Tony Johansson (MP) och Inger Jochnick (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 11,9 Mnkr.
Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är
9,8 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,8 Mnkr bättre än budget.
Finansnettot beräknas bli ca 100 tkr bättre än budget.
Arbetsutskottet gav den 10 maj 2016, § 153, socialnämnden i uppdrag att
genomlysa de verksamheter som visar minus och återkomma med förslag på
åtgärder. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
• Prognos 1/2016.
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 153.
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 75.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S) och Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Anette Levin (L): Kommunfullmäktige ser allvarligt på budgetunderskottet i
socialnämnden och uppmanar samtliga nämnder att arbeta för en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Därefter frågar ordförande på Anette Levins tilläggsförslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till avslag på tilläggsförslag.
Nej-röst till bifall till tilläggsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på tilläggsförslag och 12 nej-röster för bifall till
tilläggsförslag beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Ekonomichefen

Justerandes sign
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Omröstninglista § 57
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare

Ja

Tommy W Johansson

S

X

Peter Ljungdahl

C

Christine Andersson

S

Eva Pärsson

M

Karin Hilmér

C

Morgan Mathiasson

SD

Lars-Gunnar Larsson

Nej

X
X
X
X

---

Andreas Jonsson

S

Rune Stenén

C

X

Marianne Sand Wallin

S

X

Kent Bohlin

X

Daniel Jensen

KD

X

Harald Ericson

M

X

MP

X

Tony Johansson
Michael Melby

S

Ulf Rexefjord

SD

X
X

Jeanette Krafft

C

Jörgen Eriksson

KIM

Pål Magnussen

V

X

Johanna Nordström

S

X

Gunnar Karlsson

C

X

Anette Levin

L

Roland Björndahl

M

Ola Johansson

S

Karin Nodin

C

Lars Nilsson

S

Gert Lund

SD

Lisbeth Berglöv

KD

X
X

X
Marianne Larsson

X
X

Christina Andersson

X
X

Martin Andersson

X
X

Thomas Hagman

S

Bengt Arne Enander

M

X

MP

X

Inger Jochnick

X

Mari-Anne Edmark

S

X

Morgan E Andersson

C

X

Summa

Justerandes sign

Avstår

18

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/57.214

Ändring av stadsplan för kvarteret Klacken m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret
Klacken m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag
att samråda förslaget om planändring av stadsplanen för kv. Klacken m.fl. med
berörda sakägare.
Syftet med ändringen är att anpassa gällande stadsplan till dagens behov. I dag
finns behov av att bygga större produktions- och framförallt förrådsutrymmen för
den befintliga småindustrin på området. Ändringen föreslås ge en ökad byggrätt
från högst en tredjedel av tomtarean till högst 50 % av tomtarean.
Sakägare och övrigt berörda har tagit del av ändringen och har under perioden
23 november till 14 december 2015 beretts tillfälle att yttra sig. Under samrådstiden har fem yttranden inkommit vilka sammanställts i bifogat utlåtande.
På grund av ett handhavandefel efter kommunfullmäktiges beslut i februari 2016
krävs att beslutet tas om i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Stadsplan för kv. Klacken m.fl. fastställd 1985-04-18, gällande kvarteret
Sulan och del av kvarteren Lästen och Klacken.
• Förslag till ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.
• Utlåtande avseende samråd för ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.
• Byggnadsnämndens beslut 2016-01-27, § 1.
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 36.
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 87.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret
Klacken m.fl.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/654.007

Revisionsrapporten Granskning av lönehantering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC
granskat kommunens lönehantering.
Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål.
• Finns aktuell löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, tydligt
beskrivna.
• Kontroller är dokumenterade.
• Finns rutiner för uppföljning.
• Anställda med mycket övertid.
• Höga respektive låga bruttolöner är rimliga.
• Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig.
• Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid.
• Antalet sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar.
• Semesterlöneskulden är korrekt beräknad.
• Lön betalas inte ut efter datum i ”Anställd tom”.
• Omfattning av makulering, justering och korrigering.
• Omfattning av självservice.
Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och
rekommendationer.
Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016.
Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2016, § 3 att
1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 19 april 2016.
2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisionsrapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund
av hög arbetsbelastning.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016, § 80, att överlämna t.f. personalchefens redogörelse till revisorerna som svar på deras rapport samt att ge
t.f. personalchefen i uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag till en
internkontrollplan för tillämpning från och med 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen.
Administrative chefens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 142.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 80.

Ordförande för kommunens revisorer lämnar en redovisning av revisionsrapporten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/653.007

Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten - Samverkan och insatser mot arbetslöshet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC
granskat kommunens arbetsmarknadsverksamhet.
Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål.
• Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetsmarknadsenhetens
verksamhet.
• Organisationen är anpassad till sitt uppdrag.
• Det genomförs behovsgrundade arbetsmarknadsinsatser.
• Det finns en ändamålsenlig samverkan med Arbetsförmedlingen (AF).
• Möjligheten till EU-medel nyttjas i olika projekt.
• Det sker en ändamålsenlig uppföljning, utvärdering och återrapportering av
arbetsmarknadsinsatserna till kommunstyrelsen.
• Verksamheten är beaktad i nämndens internkontrollarbete.
• Fördelningen av att de statliga bidrag som inkommer till arbetsmarknadsenheten
tilldelas respektive verksamhetsområde.
Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer.
Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016.
Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2016, § 4, att
1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 19 april 2016.
2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisionsrapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund
av hög arbetsbelastning.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016, § 81 att överlämna administrative
chefens redogörelse till revisorerna som svar på deras rapport samt att ge
administrativa chefen i uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag till en
internkontrollplan för arbetsmarknadsenheten för tillämpning från och med 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten.
Administrative chefens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 143.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 81.

Ordförande för kommunens revisorer lämnar en redovisning av revisionsrapporten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S) och Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/162.003

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala funktionshinderrådet
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har den 29 mars 2016, § 26, beslutat att lämna över ett förslag
till ett nytt reglemente för det kommunala handikapprådet som i och med detta
byter namn till Kommunala Funktionshinderrådet (KFR).
Reglementen bör även ses över och förändras beroende på omvärldsförändringar
och/eller på att utvecklingen kräver det. Det har dessutom funnits önskemål om
förändringar i organisationstillhörighet.
Det kommunala handikapprådet i Mellerud har varit ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderföreningar,
styrelse och nämnder. Det nuvarande reglementet för kommunala handikapprådet
(KHR) är från december 2003 och det är nu tid för förslag till ett nytt reglemente.
I förslaget till nytt reglemente finns några viktiga förändringar i förhållande till det
tidigare reglementet, bl.a. ett namnbyte. Namnet är i fortsättningen Kommunala
Funktionshinderrådet (KFR). Dessutom föreslås att KFR organisatoriskt ska vara
knutet till Kommunstyrelsen samt att riksorganisationer för funktionsnedsatta
nominerar en ledamot och en ersättare per organisation.
Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 131, om förändringar under
rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala funktionshinderrådet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunala handikapprådets reglemente 2003-12-17.
Förslag till reviderat reglemente.
Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 26.
Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 131.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 70.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala funktionshinderrådet
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 62

Sammanträdesdatum

sida

14

Dnr KS 2016/161.003

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala pensionärsrådet
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs i december 2003.
I reglementet finns bland annat beskrivet vilket syfte rådets arbete har, arbetsuppgifter, rådets sammansättning, organisation och arbetsformer samt ekonomi.
Kommunala pensionärsrådets frågor tenderar mer och mer att handla om samhällsfrågor som inte socialnämnden ansvarar för varför det föreslås att kommunala
pensionärsrådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsen.
Även intresseföreningarna har lämnat in förslag på ändring av reglementet där det
bland annat föreslås att skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska sändas ut till
rådets ledamöter sju dagar före rådets sammanträde.
Kallelse och föredragningslista sänds för närvarande ut 5 dagar före sammanträdet
vilket följer regler för nämnder och styrelser inom kommunala förvaltningar.
Sammanträdestiderna planeras också årsvis och meddelas innan kalenderårets
början och det finns i dagsläget ingen anledning att ändra utskick till planerade
sammanträden.
Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 132, om förändringar under
rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunala pensionärsrådets reglemente 2003-12-17.
Förslag till reviderat reglemente.
Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 25.
Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 132.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 71.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala pensionärsrådet
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2016/207.013

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) kvartal 1/2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal 1/2016).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
Under första kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Det
första avser kontaktperson enligt LSS. Den sökande har tackat nej till erbjudandet.
Det andra ärendet avser boende i särskilt boende enligt SoL. Sökandes behov är
anpassat boende för demensvård där förvaltningen ännu inte kunnat erbjuda plats.
Sökande har för närvarande insatsen korttidsvård.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 158.
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 73.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal 1/2016).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 64

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr KS 2015/156.042

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
årsredovisning för 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2015.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015.
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2015.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2016-03-15, § 22.
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 141.
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 76.
Kommunens revisor i förbundet redovisar revisorernas ställningstagande till
årsredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2015.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 65

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr KS 2015/54.104

Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 31 mars
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet partistöd 2015 som
inkommit senast den 31 mars från följande partier:
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)

Sammanfattning av ärendet
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 kap, 9-12 §.
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband
med införandet av redovisningsrutiner.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast
den 31 mars.
Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 från
följande partier:
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)

Beslutsunderlag
• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015.
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
mandatperiod 2014-2018.
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (S)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (C)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (SD)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (MP)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (L)
• Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2016-05-03.
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 176.
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 84.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

Sammanträdesdatum

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet partistöd 2015 som
inkommit senast den 31 mars från följande partier:
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 66

Sammanträdesdatum

sida

19

Dnr KS 2015/54.104

Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 11 maj
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015
till den 11 maj 2016.
2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast
den 11 maj 2016 från följande partier:
•
•
•
•

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Sammanfattning av ärendet
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 kap, 9-12 §.
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband
med införandet av redovisningsrutiner.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den
31 mars.
Kommunstyrelsen har därefter fram till den 11 maj mottagit redovisning av erhållet
partistöd 2015 från följande partier:
•
•
•
•

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Beslutsunderlag
• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015.
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
mandatperiod 2014-2018.
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M)
• Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2016-05-03.
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 177.
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (V)
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 85.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

Sammanträdesdatum

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015
till den 11 maj 2016.
2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast
den 11 maj 2016 från följande partier:
•
•
•
•

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 67

Sammanträdesdatum

sida

21

Dnr KS 2016/170.104

Utbetalning av partistöd 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

76
55
27
20
13
13
20
34
13

000
000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sammanfattning av ärendet
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 april beslutat att förlänga datumet för
inlämning av redovisning av erhållet partistöd till den 30 april 2016.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 frånföljande
partier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

Sammanträdesdatum

22

Beslutsunderlag
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
mandatperiod 2014-2018
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (S)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (C)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (SD)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (MP)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (L)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD)
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M)
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 178.
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (V)
• Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11, § 86.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)

76
55
27
20
13
13
20
34
13

000
000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds arbetarekommun (S)
Centerpartiet kommunkrets (C)
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)
Liberalerna i Mellerud (L)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Kristdemokraterna Mellerud (KD)
Moderaterna i Mellerud (M)
Vänsterpartiet i Mellerud (V)
Verksamhetsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 68

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr KS 2015/668.119

Kompletteringsval av revisor i Dalslandskommunernas
kommunalförbund 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Johansson (S), Åkesäter 4,
458 96 Högsäter, till revisor för Färgelanda kommun i Dalslandskommunernas
Kommunalförbund 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt § 15 - Revisionen - i Dalslandskommunernas Kommunalförbunds
förbundsordning skall förbundet ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige
i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor.
Revisorerna väljs för den mandatperiod som gäller för ledamöterna och i
direktionen och nämnderna.
Katarina Bäckdahl Elf (S) har den 6 december 2016 avsagt sig uppdraget som
revisor i Dalslandskommunernas Kommunalförbund. Färgelanda kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen den 16 december 2015.
Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun har den 13 april 2016, § 67,
beslutat att nominera Bo Johansson (S), Åkesäter 4, 458 96 Högsäter till
revisor för resterande innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
• Katarina Bäckdahl Elfs avsägelse.
• Kommunfullmäktiges i Färgelanda kommuns beslut 2015-12-16, § 174.
• Kommunfullmäktiges i Färgelanda kommuns beslut 2016-04-13, § 67.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till Färgelanda kommuns förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Johansson (S), Åkesäter 4,
458 96 Högsäter, till revisor för Färgelanda kommun i Dalslandskommunernas
Kommunalförbund 2016-2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Bo Johansson, Högsäter
Färgelanda kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 69

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2016/145.119

Kompletteringsval av ny kommunrevisor 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny kommunrevisor 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åke Carlsson (C) den 22 mars 2016 avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i kommunen ska kommunfullmäktige utse
en ny kommunrevisor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny kommunrevisor 2016-2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Kommunens revisorer
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 70

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2016/145.119

Kompletteringsval av ny revisor i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisor
i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åke Carlsson (C) den 22 mars 2016 avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i kommunen ska kommunfullmäktige utse
en ny kommunrevisor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisor
i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2016-2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 71

Sammanträdesdatum

Dnr KS 2016/145.119

Kompletteringsval av ny revisor i kommunens förvaltade
donationsfonder 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisor
i kommunens förvaltade donationsfonder 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åke Carlsson (C) den 22 mars 2016 avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i kommunen ska kommunfullmäktige utse
en ny kommunrevisor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisor
i kommunens förvaltade donationsfonder 2016-2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Ekonomichefen
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 72

Sammanträdesdatum

sida

27

Dnr KS 2016/145.119

Kompletteringsval av ny revisorssuppleant i Melleruds
Bostäder AB 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisorssuppleant
i Melleruds Bostäder AB 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åke Carlsson (C) den 22 mars 2016 avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i kommunen ska kommunfullmäktige utse
en ny kommunrevisor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisorssuppleant
i Melleruds Bostäder AB 2016-2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Melleruds Bostäder AB
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

§ 73

Sammanträdesdatum

sida

28

Dnr KS 2016/145.119

Kompletteringsval av ny revisorssuppleant i Melleruds
Industrilokaler AB 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisorssuppleant
i Melleruds Industrilokaler AB 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åke Carlsson (C) den 22 mars 2016 avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i kommunen ska kommunfullmäktige utse
en ny kommunrevisor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Nilsson (C) till ny revisorssuppleant
i Melleruds Industrilokaler AB 2016-2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tomas Nilsson
Melleruds Industrilokaler AB
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

Sammanträdesdatum

sida

29

§ 74

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om en
skateboard- och cykelramp i
Åsensbruk
Dnr KS 2016/181

Inlämnad av

Besvaras av

Margareta Nettum,
Åsensbruk

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): B Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-05-25

Sammanträdesdatum

sida

30

§ 75

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har den 26 april 2016 beslutat att
utse Marianne Larsson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ronny
Westerlund (M) som avsagt sig uppdraget som ledamot. Dnr KS 2016/148.119.
• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret
2015. Dnr KS 2016/223.042.
• Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och förvaltningsrevision för
verksamhetsåret 2015. Dnr KS 2016/210.042.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): B Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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