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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 26 juni 2019, klockan 18.00 – 21.00,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 97 
Björn Lindquist, ekonomichef  § 98-101 
    
 
 
  

  
 

Övriga  
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V) 
Ersättare Anita Augustsson (KIM) och Tony Johansson (MP)    
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 juni 2019, klockan 09.30 

 
Justerade paragrafer  § 97 - 115 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Christina Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby                      Pål Magnussen   
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-26 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-06-28 
  
Datum då anslaget tas ned 2019-07-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 
Kent Bohlin (S) Ja   
Peter Ljungdahl (C) Ja   
Ulf Rexefjord (SD) Ja   
Ludwig Mossberg (M) Ja   
Marianne Sand Wallin (S) Ja § 97-102,  

104-115 
  

Morgan E Andersson (C) Ja   
Reine Hassel (SD) Ja   
Jörgen Eriksson (KIM) Ja   
Thomas Hagman (S) Ja   
Eva Pärsson (M) Ja § 97-102,  

105-106 
  

Daniel Jensen (KD) Ja § 97-102,  
104-115 

  

Karin Nodin (C) Nej Josip Kezic Ja 
Berny Dahlberg (SD) Ja   
Christine Andersson (S) Ja   
Michael Melby (S) Ja   
Pål Magnussen (V) Ja   
Roland Björndahl (M) Nej Sven Eriksson Ja 
Christina Andersson (C) Ja   
Martin Andersson (SD) Ja   
Anita Augustsson (KIM) Ja   
Florence Jonasson (S) Nej Olof Sand Ja 
Tony Johansson (MP) Ja   
Anette Levin (L) Ja   
Karolina Hultman Wessman  (C) Ja   
Liselott Hassel (SD) Ja   
Lars Nilsson (S) Ja   
Patrik Tellander (M) Ja   
Lisbeth Berglöv (KD) Ja   
Eva Larsson (S) Nej Anders Andersson Ja 
Martin Eriksson (C) Nej Lars Johansson Ja 
Gert Lund (SD) Nej Tony Andersson Ja 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 97  Presentation av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 4 

§ 98  Skattesats 2020 5 

§ 99  Budget 2020, plan 2021-2022 6 

§ 100  Investeringsbudget 2020, plan 2021-2022 13 

§ 101  Borgensram och låneram 2020 14 

§ 102  AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2019  15 

§ 103  Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut 2018 och revisionsberättelse 16 

§ 104  Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och förvaltningsrevision  
för 2018 

17 

§ 105  Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön 
för Hemvården Centrum  

18 

§ 106  Policy för kommunalt ansvar för offentlig vägbelysning inom Melleruds 
kommun 

19 

§ 107  Uppföljning av heltidsplanen 21 

§ 108  Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019 22 

§ 109  Revidering av föreskrifter om eldningsförbud 23 

§ 110  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
hantering av återvändande IS-krigare/terrorister 

25 

§ 111  Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor i Dalslands miljö- och 
energiförbund 

27 

§ 112  Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 28 

§ 113  Nytillkomna medborgarförslag 29 

§ 114  Anmälan om inkomna ärenden 30 

§ 115  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  31 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2019-06-26 4
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
 
Presentation av kultur- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om kultur- och utbildningsförvaltningen och dess 
enheters verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 98 Dnr KS 2019/289 
 
Skattesats för Melleruds kommun 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång 

Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 154.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 135.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
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§ 99 Dnr KS 2019/62 
 
Budget 2020, plan 2021-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 
 
Reservationer  

Kent Bohlin (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S),  
Christine Andersson (S), Michael Melby (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S)  
och Anders Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Ulf Rexefjord (SD), Reine Hassel (SD),  Berny Dahlberg (SD),  
Martin Andersson (SD),  Liselott Hassel (SD) och Tony Andersson (SD)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommun- 
fullmäktige före november månads utgång.   
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, § 59. 
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § § 78.  
• Yttrande/yrkande budget 2020, plan 2021-2022 (S) 
• Protokollsanteckning från (SD) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 154.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-29, § 49. 
• Protokoll 2019-05-29 MBL § 11.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 188.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 136. 
• Tilläggsförslag (S) 
 
Ekonomichefen redogör för förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) med instämmande av Daniel Jensen (KD) och  
Tony Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 
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Michael Melby (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och 
utbildningsnämnden i tjänstemannaförslaget 2020 utgår och att förslaget till 
inriktning på ram för 2020 fastställs utan dessa besparingar. Finansiering sker  
med minskat resultatmål. 
 
Michael Melby (S) med instämmande av Lars Nilsson (S): Bifall till följande tillägg: 

1. Den nya politiska majoriteten snarast återkommer med en tydlig beskrivning av 
den del av kommunens styrsystem som bygger på vision och mål som ska styra 
under den nya mandatperioden.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att i samverkan med andra lämpliga kommuner anställa en 
Kommunikationsinstruktör med rätt profession och utrustning för ökat stöd till 
personer med hörsel, synnedsättning eller andra former av kognitiv svikt.  

 
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

1. Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner, sparar 3 400 tkr. 

2. Kulturbruket sparar 500 tkr och i samband med detta uppmanas att se över sin 
verksamhet i syfte att få den mer affärsmässig och vinstdrivande. 

3. Föreningsbidragen minskas med 300 tkr (ca 15%) alla former av bidrag till 
föreningar som grundas på etnicitet utgår helt. 

 
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till följande tillägg: 

1. Kommunen utreder möjligheten att införa s.k. "Utmanarrätt" för att effektivisera 
våra verksamheter. 

2. Kommunen utarbetar en assimileringspolicy att ersätta vår nuvarande 
integrationspolicy. 

3. Kommunen inför ett separat migrationspolitiskt bokslut. 
 
Olof Sand (S) med instämmande av Michael Melby (S) och Lars Nilsson (S): Bifall 
till följande tillägg: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialförvaltningen i uppgift att under 2020 
utreda konsekvenserna för arbetet i verksamheten av att FNs barnkonvention införs 
i svensk lag. Resultatet av utredningen ska redovisas under året.   
 
Marianne Sand Wallin (S) med instämmande av Michael Melby (S) och  
Lars Nilsson (S): Bifall till följande tillägg: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett särskilt politiskt styrt arbets-
marknadsråd, där ansvariga tjänstepersoner ingår. Inrättas i samband med  
att ny budget och verksamhetsplan antas för 2020.  

2. Kommunfullmäktige ger KUN tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen  
i uppdrag att senast under år 2020, presentera en byggplan för en långsiktigt 
hållbar förskoleverksamhet, som över tid klarar gällande lagkrav.  
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Lars Nilsson (S): Avslag på Ulf Rexefjords förslag. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen  

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs  

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tio minuter  
(kl. 20.05-20.15) för överläggningar. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

1. Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige  
utser till motförslag. 

 
Beslutsgång i omröstning om motförslag  

Ordföranden ställer Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige utser Melbys förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst för Michael Melbys förslag. 
Nej-röst för Ulf Rexefjords förslag 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag  

Med nio ja-röster för Michael Melbys förslag och sex nej-röster för Ulf Rexefjords 
förslag och 16 som avstår beslutar kommunfullmäktige att utse Melbys förslag till 
motförslag i huvudomröstningen. (Bilaga 1) 
 
Beslutsgång i huvudomröstning  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Michael Melbys förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Michael Melbys förslag 
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Omröstningsresultat i huvudomröstning  

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio nej-röster för Michael 
Melbys förslag beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsens förslag.  
(Bilaga 2) 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords 
tilläggsförslag om att kommunen utreder möjligheten att införa s.k. "Utmanarrätt" 
för att effektivisera våra verksamheter och finner att kommunfullmäktige avslår 
förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 2  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords 
tilläggsförslag om att Kommunen utarbetar en assimileringspolicy att ersätta vår 
nuvarande integrationspolicy och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 3  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ulf Rexefjords 
tilläggsförslag om att Kommunen inför ett separat migrationspolitiskt bokslut och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 4  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Michael Melbys 
tilläggsförslag om att den nya politiska majoriteten snarast återkommer med en 
tydlig beskrivning av den del av kommunens styrsystem som bygger på vision och 
mål som ska styra under den nya mandatperioden och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 5  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Michael Melbys 
tilläggsförslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att i samverkan med andra lämpliga kommuner 
anställa en Kommunikationsinstruktör med rätt profession och utrustning för ökat 
stöd till personer med hörsel, synnedsättning eller andra former av kognitiv svikt 
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 6  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Olof Sands 
tilläggsförslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge socialförvaltningen i 
uppgift att under 2020 utreda konsekvenserna för arbetet i verksamheten av att 
FNs barnkonvention införs i svensk lag där resultatet av utredningen ska redovisas 
under året och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
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Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 7  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marianne Sand 
Wallins tilläggsförslag om att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett särskilt 
politiskt styrt arbetsmarknadsråd, där ansvariga tjänstepersoner ingår och som 
inrättas i samband med att ny budget och verksamhetsplan antas för 2020  
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsgång i omröstning om tilläggsförslag 8  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marianne Sand 
Wallins tilläggsförslag om att kommunfullmäktige ger KUN tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, senast under år 2020, presentera en 
byggplan för en långsiktigt hållbar förskoleverksamhet som över tid klarar gällande 
lagkrav och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Omröstningslista § 99 (Bilaga 1 - motförslag till huvudomröstningen)  

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Kent Bohlin (S)  X   
Peter Ljungdahl (C)    X 
Ulf Rexefjord (SD)   X  
Ludwig Mossberg (M)    X 
Marianne Sand Wallin (S)  X   
Morgan E Andersson (C)    X 
Reine Hassel (SD)   X  
Jörgen Eriksson (KIM)    X 
Thomas Hagman (S)  X   
Eva Pärsson (M)    X 
Daniel Jensen (KD)    X 
Karin Nodin (C) Josip Kezic   X 
Berny Dahlberg (SD)   X  
Christine Andersson (S)  X   
Michael Melby (S)  X   
Pål Magnussen (V)  X   
Roland Björndahl (M) Sven Eriksson   X 
Martin Andersson (SD)   X  
Anita Augustsson (KIM)    X 
Florence Jonasson (S) Olof Sand X   
Tony Johansson (MP)    X 
Anette Levin (L)    X 
Karolina Hultman Wessman (C)    X 
Liselott Hassel (SD)   X  
Lars Nilsson (S)  X   
Patrik Tellander (M)    X 
Lisbeth Berglöv (KD)    X 
Eva Larsson (S) Anders Andersson X   
Martin Eriksson (C) Lars Johansson   X 
Gert Lund (SD) Tony Andersson  X  
Christina Andersson (C)    X 
Summa 9 6 16 
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Omröstningslista § 99 (Bilaga 2 - huvudomröstning) 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Kent Bohlin (S)   X  
Peter Ljungdahl (C)  X   
Ulf Rexefjord (SD)  X   
Ludwig Mossberg (M)  X   
Marianne Sand Wallin (S)   X  
Morgan E Andersson (C)  X   
Reine Hassel (SD)  X   
Jörgen Eriksson (KIM)  X   
Thomas Hagman (S)   X  
Eva Pärsson (M)  X   
Daniel Jensen (KD)  X   
Karin Nodin (C) Josip Kezic X   
Berny Dahlberg (SD)  X   
Christine Andersson (S)   X  
Michael Melby (S)     
Pål Magnussen (V)     
Roland Björndahl (M) Sven Eriksson    
Martin Andersson (SD)  X   
Anita Augustsson (KIM)  X   
Florence Jonasson (S) Olof Sand  X  
Tony Johansson (MP)  X   
Anette Levin (L)  X   
Karolina Hultman Wessman (C)  X   
Liselott Hassel (SD)  X   
Lars Nilsson (S)   X  
Patrik Tellander (M)  X   
Lisbeth Berglöv (KD)  X   
Eva Larsson (S) Anders Andersson  X  
Martin Eriksson (C) Lars Johansson X   
Gert Lund (SD) Tony Andersson X   
Christina Andersson (C)  X   
Summa 22 9  
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§ 100 Dnr KS 2019/290 
 
Investeringsbudget 2020, plan 2021-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2020.  

2. fastställa investeringsplan för 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 156.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 137.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2020.  

2. fastställa investeringsplan för 2021-2022. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 101 Dnr KS 2019/291 
 
Borgensram och låneram 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr  
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 157.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 138. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr  
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunens revisorer 
Melleruds Bostäder 
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§ 102 Dnr KS 2019/330 
 
AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Första prognosen för 2019 visar ett underskott på cirka 410 tkr. Prognosticerat 
resultat är cirka 3 550 tkr. 
 
Beslutsunderlag  

• Prognos 1/2019.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2019-05-22, § 35.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 192.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 133. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

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

AB Melleruds Bostäder 
Kommunens revisorer 
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§ 103 Dnr KS 2019/271 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut 2018 och 
revisionsberättelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M), Marianne Sand Wallin (S) och Daniel 
Jensen (S) i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2018.  

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr 
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt för 2018 
uppnås i och med årets resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2018. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2019-04-18, § 4.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 153. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 126. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 104 Dnr KS 2019/268 
 
Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och 
förvaltningsrevision för 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.  
Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på 
cirka 776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är 
hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå till 
cirka 783 tkr vilket är en försämring med 220 tkr mot prognosen som visade ett 
positivt resultat på 1 Mnkr. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2019-03-28, § 11. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 158.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 139. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 105 Dnr KS 2019/301    
 
Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av 
arbetsmiljön för Hemvården Centrum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr 
för renovering av Bergs (våning 2) 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och 
med den 31 oktober 2019 förbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i 
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek 
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. 

Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att förbjuda kommunen 
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i 
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek 
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. 

Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) för att kunna flytta verksamhet dit. 
Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen 
för 2019 med 2,7 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 2019-05-28.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 184.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 127. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr 
för renovering av Bergs (våning 2) 2019.  
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Socialnämnden 
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§ 106 Dnr KS 2017/370 
 
Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom 
Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig 
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning  
på följande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen,  
Dals Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 322, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning  
och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 27, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänste-
personer för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning. 

Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 462, att ge samhällsbyggnads-
chefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta fram ett förslag till policy  
för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun. Redovisning 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2019, § 120, att återremittera ärendet för 
revidering av Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds 
kommun enligt föreslagna ändringar. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom  
Melleruds kommun. 

• Presentation med kartor.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 162.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 132. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig 
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
KFS 
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§ 107 Dnr KS 2019/254 
 
Uppföljning av heltidsplanen 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i 
Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att 
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.  

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete 
lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i 
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för ”Heltid som norm”  
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 173.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 145. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019. 
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
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§ 108 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra 
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.  

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa 
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. 
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.  

Byggnadsnämnden godkände den 29 maj 2019, § 66, redovisningen av uppföljning 
av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 – Byggnadsnämnden.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-05-29, § 66.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 196.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 147. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
Kommunens revisorer 
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§ 109 Dnr KS 2019/175 
 
Revidering av föreskrifter om eldningsförbud 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20. 

2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering  
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för 
för fullmäktige. 

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda 
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och 
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) att 
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsförbud. Förslag till 
föreskrifter hade utarbetats av NÄRF och fastställdes av medlemskommunerna 
under maj och juni samma år. 

Med tiden har behovet av att se över föreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår 
även i skrivelsen från NÄRF i mars 2019. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att ta fram 
vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en remissversion av 
vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig, 
bör endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske 
nu. Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta 
förslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan 
med NÄRF och medlemskommunerna. 

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett 
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive 
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsförbud ska kunna 
fattas i två nivåer – lägre nivå och högre nivå – bör Melleruds kommuns anta 
föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen 
säkerställa att beslut om eldningsförbud kan fattas alla dagar, även semestertid. 
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om 
eldningsförbud. Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera 
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs. 

Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på NÄRF:s underlag om brandrisk. 
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Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsförbud 
• Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019 
• MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion 
• Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsförbud från NÄRF  

20 april 2015 inklusive förslag till föreskrifter 
• Föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 171.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 152. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20. 

2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering  
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för 
för fullmäktige. 

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda 
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och 
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.  

 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
Kommunstyrelsen 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
KFS 
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§ 110 Dnr KS 2019/235    
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående hantering av återvändande IS-krigare/terrorister 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att genom kommunstyrelsens ordförandes svar  
anse interpellationen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 18 april 2018 lämnat in en interpellation där han 
efterfrågar kommunstyrelsens ordförandes och den styrande majoritets svar  
på 
hur kommunen kommer att hantera ett potentiellt hot med återvändande  
IS-krigare/terrorister. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 66, att interpellationen fick 
ställas. 

Kommunstyrelsens ordförandes svar: 

Melleruds kommun bedriver tillsammans med andra aktörer ett brottsförebyggande 
arbete. Inom ramen för detta arbete, sker ett fortlöpande informationsutbyte 
mellan bland annat företrädare för polisen (som i sin tur svarar för kontakterna 
med säkerhetspolisen, SÄPO) och företrädare för Melleruds kommun. I nuläget har 
kommunen inte fått någon information från polisen om att det skulle finnas 
etableringar av återvändande IS-anhängare i vår kommun. Kommunen har heller 
inte i övrigt indikationer på att återvändande IS-anhängare har etablerat sig här.  

Frågan om hotbild för specifika kommuner hanteras av SÄPO. SÄPO avgör även 
om, och i vilket skede en kommun informeras. Från kommunens sida finns en 
beredskap för att agera tillsammans med polis och SÄPO om ett sådant behov 
skulle uppstå. 

Lagföring och övriga konsekvenser av brottsliga gärningar är en angelägenhet för 
polis och övriga rättsväsendet.  

Hotbilder av allvarligare art, exempelvis om viktiga samhällsfunktioner bedöms 
vara hotade, hanteras av kommunens krisledningsorganisation.  

Vår kommun ska aldrig få bli en fristad för terrorister. Svensk lag gäller och 
terrorister ska lagföras av rättsväsendet för de brott de begått.  

Melleruds kommun arbetar förebyggande inom sina olika verksamheter – 
exempelvis inom skola och omsorg - för att förhindra rekrytering till våldsbejakade 
extremism och vi har alla ett ansvar för att motverka extremism i alla dess former.  

Tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället, arbetar Melleruds kommun 
för att sprida kunskap och arbeta brottsförebyggande. Tillsammans skapar vi ett 
tryggare Mellerud.  
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På grund av kommunstyrelsens ordförandes frånvaro vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 29 maj 2019 flyttades ärendet fram till sammanträdet den  
26 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Ulf Rexefjords interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, § 66. 
• Kommunstyrelsens ordförandens svar på interpellationen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att genom kommunstyrelsens ordförandes svar  
anse interpellationen besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Ulf Rexefjord 
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§ 111 Dnr KS 2019/334   
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor i Dalslands  
miljö- och energiförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Råberg (S) befrias från sitt uppdrag  
som revisor i Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inger Råberg (S) har den 4 juni 2019 avsagt sig uppdraget som revisor i  
Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Beslutsunderlag 

• Inger Råbergs avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Inger Råberg (S) befrias 
från sitt uppdrag som revisor i Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Beslutsgång 

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

Inger Råberg 
Troman 
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§ 112 Dnr KS 2019/294 
   
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Katarina Kvantenå (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Daniel Berglöv (M) den 23 maj 2019 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Katarina Kvantenå (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Katarina Kvantenå 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Troman 
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§ 113    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att snygga till 
f.d. lekplatsen vid Södergatan i 
Mellerud. 
Dnr KS 2019/341 

Mona Skoogh, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 114    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Återtagande av inlämnad motion om ny bostadsförsörjningsplan för  
Melleruds kommun. Dnr 2019/302. 

• Begäran om ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 
bestånd. Dnr 2019/336. 

• Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds 
kommun. Dnr 2019/337. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 115  Dnr KS 2019/350    
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Gert Lund (SD) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gert Lund (SD). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Gert Lund (SD) har den 20 juni 2019 avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige på grund av sitt arbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Gert Lund avsägelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Gert Lund (SD) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse  
ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gert Lund (SD). 

 
Beslutsgång 

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

Gert Lund 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Personalenheten 
Troman 
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