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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan 18.00 – 19.55,  

i Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 

 

 

 

 

Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 

 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef    

 

  

  

 

 

Övriga Benny Ruus, Dalslands Kanal AB 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera  

Justerare Katarina Norgren (S) och Harald Ericson (M) 

Ersättare Lisbeth Berglöv (KD) och Christine Andersson (S) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 22 april 2013, klockan 16.00 

 

 

 

Justerade paragrafer  §§ 24 - 37 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingmar Johansson 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 
  Stig Larsson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Katarina Norgren                        Harald Ericson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2013-04-17 

 

Datum då anslaget sätts upp 2013-04-23  
  

Datum då anslaget tas ned 2013-05-15 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Närvarolista 

  Närvarande  Närvarande 

Ledamöter Parti Ja Nej Ersättare Ja Nej 

Johnny Stücken S  X Karl-Axel Nordström X  

Robert Svensson C X                                          

Patrik Tellander M X     

Kerstin Nordström S X     

Peter Ljungdahl C  X Margarita Lyan X  

Sture Torstensson S X     

Daniel Jensen KD  X Ann-Christin Larsson X  

Eva Pärsson M X     

Pål Magnussen V X     

Katarina Norgren S X     

Stig Larsson FP X     

Eivor Östergren C X     

Per-Erik Sjöösten SD X     

Harald Ericson M X     

Ola Johansson S  X ---   

Sarah Isgren MP X     

Per-Olof Hilmér C  X ---   

Lisbeth Berglöv KD X     

Christine Andersson S X     

Bengt-Arne Enander M X     

Einar Pettersen KIM X     

Tommy W Johansson S X     

Barbro Prästbacka V X     

Helena Karlsson-Hultman C X     

Mari-Anne Edmark S X     

Anette Levin FP X     

Roland Björndahl M X     

Rune Stenén C X     

Peter Bjarting -  X ---   

Michael Melby S X     

Zoran Firis KD X     

Georg Eriksson M X     

Franklin Kanyinda S X     

Helena Sundström C X     

Tony Johansson MP X     

Mats Svartling S X     

Kent Palm V X     

Susanne Björk-Jensen M X     

Gunnar Karlsson C X     

Johanna Nordström S X     

Florence Jonasson S X     
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 24 Information om Dalslands kanal  4 

§ 25 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2012 5 

§ 26 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2012 6 

§ 27 Disponering av över- och underskott 7 

§ 28 Antagande av detaljplan för Vita Sannar – Örnudden  8 

§ 29 Ny avgift för boendestöd 2013 9 

§ 30 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för  

Melleruds kommun 

10 

§ 31 Byggnadsnämndens reglemente, revidering 11 

§ 32 Uppföljning av granskning av upphandlingar från 2010, revisionsrapport 12 

§ 33 Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun 13 

§ 34 Redovisning av besvarade medborgarförslag 14 

§ 35 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 16 

§ 36 Kompletteringsval av ny huvudman i Dalslands Sparbank 17 

§ 37 Anmälan om inkomna ärenden 18 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 24   

 

Information om Dalslands Kanal AB  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Kanal AB:s VD Benny Ruus informerar om bolagets verksamhet och 

framtidsplaner. 
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§ 25  Dnr KS 2013/115.042       

 

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2012  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2012. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Melleruds kommun 2012 uppvisar ett positivt resultat med  

15,4 Mkr för kommunen och ett positivt resultat med 19,5 Mkr för koncernen. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2012. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-05, § 74. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 33. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Svensson (C): Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2012. 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomichefen 
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§ 26 Dnr KS 2013/115.042       

 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2012 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja  

 

 Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2012. 

 

 Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2012.  

 

 Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  

    för år 2012. 

 

 Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2012. 

 

 Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2012. 

 

 Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2012. 

 

Protokollsanteckning 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar inte nämndsledamöter och 

ersättare i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2012.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.  

 

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  

Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 

ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2012 med bilaga. 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomichefen 
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§ 27 Dnr KS 2013/115.042       

 

Disponering av över- och underskott 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för år 2013 tilläggsbudgetera enligt följande 

1. Kommunstyrelsen får ta med sig 250 tkr av årets resultat för delfinansiering  

av feriearbeten sommaren 2013. 

2. Kultur- och utbildningsnämnden får ta med sig 83 tkr för delfinansiering av 

Kulturbruket på Dal.  

3. Byggnadsnämnden får ta med sig 100 tkr till en särskild satsning för att 

förbättra kommunens geografiska dataunderlag. 

4. Kultur- och utbildningsnämnden får ta med sig 350 tkr av årets  resultat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog 7-8 mars 2013 med samtliga nämnder föreligger 

förslag på disponering av över- och underskott.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 19 mars 2013, § 108, att nämnder med underskott 

ej behöver ta med sig detta till år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 108. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 65. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunchefen 

Ekonomichefen 

Administrative chefen 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Kulturbruket på Dal 
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§ 28 Dnr KS 2011/185.214 

 

Antagande av detaljplan för Vita Sannar – Örnudden  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vita Sannar - Örnudden enligt  

föreliggande förslag med de föreslagna redaktionella ändringarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planen syftar till att detaljplanelägga delar av fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 

4:1 för att kunna exploatera nya fastigheter för helårsboende. Planen föreslår att 

befintlig och ny bebyggelse ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Befintlig 

bebyggelsen utgörs i huvudsak av fritidsbebyggelse där viss del av fritidshusen 

omvandlats till helårsboende. I planen ges möjlighet att samtliga kan omvandlas  

till bostäder för helårsboende. Inom planområdet finns, förutom de tre tidigare 

nämnda fastigheterna, ytterligare 19 st.  

 

Genom att anpassa ny bebyggelse efter terräng och natur kan bostäderna få unika 

kvalitéer. Sammanhängande grönstråk blir viktiga för att skapa en attraktiv 

boendemiljö, samtidigt som de allmänna intressena tillgodoses. 

 

Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd två gånger 2011-04-27--06-07 och 

2011-11-21--12-19 och planen har varit utställd (2012-11-07--11-30). 

Kommunens planarkitekt har upprättat ett utställningsutlåtande. 

 

Byggnadsnämndens ordförande Eivor Östergren (C) redovisade redaktionella 

ändringar enligt föreliggande underlag. 

 

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar. 

Byggnadsnämndens beslut 2013-01-23, § 2. 

Arbetsutskottets beslut 2013-04-02, § 127. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 62. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Svensson (C): Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vita Sannar - 

Örnudden enligt föreliggande förslag.  

Eivor Östergren (C): Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vita Sannar - 

Örnudden enligt föreliggande förslag med föreslagna redaktionella ändringar. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Robert Svenssons förslag mot Eivor Östergrens ändringsförslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller Eivor Östergrens ändringsförslag. 

 

Beslutet skickas till  

Byggnadsnämnden 
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§ 29 Dnr KS 2012/87.041       

 

Ny avgift för boendestöd 2013 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ny avgift för boendestöd enligt 4 kap. 1 § social-

tjänstlagen (SoL) till 150 kronor per timme, motsvarande avgift för hemvård  

och i överensstämmelse med Vägledande bestämmelser för biståndsprövning.  

Taxan gäller från den 1 maj 2013. 

 

Deltar inte i beslutet 

Florence Jonasson (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde den 19 december 2013, § 131, beslutade 

nämnden att förändra avgiftsnivån för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen 

som främst riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nuvarande 

avgift för boendestöd är 150 kronor i månaden oavsett antal beslutade och 

verkställda beslut. 

 

Rutinerna för avgiftshantering inom Vård och omsorg, hemvården, kan överföras 

och tillämpas även för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen. Det innebär 

bl.a. att rutinerna avseende förbehållsbelopp och maxtaxa samt avbeställning av 

insats hanteras på samman sätt som övriga hemtjänstinsatser. Avgiftsnivån är 150 

kronor per timme. 

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att ansökan om 

handikappersättning vid Försäkringskassan. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2013-02-26, § 15. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 111. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 58. 

 

Beslutet skickas till  

Socialnämnden 
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§ 30  Dnr KS 2013/110.003        

 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för  

Melleruds kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändringar av Melleruds kommuns allmänna lokala 

ordningsföreskrifter enligt förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter ska mot bakgrund av 

utvecklingen inom delar av kommunen ses över, så att Sunnanå hamn, Dalsland 

Center och Tingshuset jämställs med allmän plats och därmed omfattas av dessa 

ordningsföreskrifter.  

 

Smärre justeringar utifrån språkbruk och anpassningar till ändringar i överordnad 

lagstiftning har också genomförts. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändringar av Melleruds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-05, § 75. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 63. 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 

KFS 
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§ 31  Dnr KS 2013/134.003       

 

Byggnadsnämndens reglemente, revidering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande 

förslag med de föreslagna ändringarna i § 6 Plan- och bygglagen  

 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och 

byggväsendet. För byggnadsnämnden gäller bestämmelserna i kommunallagen.  

I reglementet för byggnadsnämnden preciseras dess verksamhetsområden. Då en 

ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft i maj 2011 bör reglementet aktualiseras 

enligt följande: 

 

3 kap. 3 § och 4 § 1 punkten Kommunallagen (1991:900). 

12 kap. 1 och 5 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens beslut 2013-02-20, § 27, med förslag till nytt reglemente. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 104. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 64. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sture Torstensson (S): Föreslår att följande meningar under 6 § Plan- och 

bygglagen stryks: 

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan:  

En förutsättning för nämndens befogenheter är att kommunstyrelsen inte har 

någon erinran mot åtgärden. 

Antagande, ändring eller upphävande av områdes-bestämmelser: En förutsättning 

för nämndens befogenheter är att kommun-styrelsen inte har någon erinran mot 

åtgärden. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sture Torstenssons 

ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Sture Torstenssons 

ändringsförslag. 

 

Beslutet skickas till  

Byggnadsnämnden 

KFS 
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§ 32  Dnr KS 2013/129.007       

 

Uppföljning av granskning av upphandlingar från 2010, 

revisionsrapport 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har den 22 februari 2013 överlämnat en rapport över 

uppföljande granskning av upphandlingar från 2010. 

 

Under 2010 genomförde Deloitte en granskning av upphandlingsrutinerna inom 

Melleruds kommun. Bakgrunden till granskningen var att det är ett väsentligt 

granskningsområde då kommunen gör ett stort antal upphandlingar över ett år och 

att det rör sig om stora belopp. Det är viktigt att varje enskild upphandling 

hanteras på ett riktigt sätt utifrån lagen om offentlig upphandling och kommunens 

eget regelverk. Det övergripande ansvaret för kommunens 

upphandlingsverksamhet vilar på kommunstyrelsen. Detta ansvar innefattar bland 

annat att fortlöpande följa efterlevnaden av t.ex. kommunstyrelsens policy för 

upphandling. 

 

Syftet med granskningen är att följa upp de synpunkter som framkom i 

granskningen 2010 och undersöka hur dessa har hanterats inom kommunen. 

 

Mot bakgrund av den uppföljande granskningen rekommenderar revisorerna 

kommunen att fortsätta att arbeta aktivt för att höja avtalstroheten inom 

kommunen samt att genomföra regelbundna kontroller för att motverka felaktiga 

inköp och för att upptäcka var problemen är som störst. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapporten. 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2013-03-11. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 109. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 66. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 

Ekonomichefen 
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§ 33  Dnr KS 2013/144.003        

 

Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun 

enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 24 oktober 2012, § 98, en motion om att förbättra 

skrivkunnigheten bland chefer i Melleruds kommun och gav kommunstyrelsen i 

uppdrag att slutföra arbetet med Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun 

för fastställande i kommunfullmäktige. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag att 

genomföra åtgärder för att säkerställa att officiella texter från kommunen följer 

dessa riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun. 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 113. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 67. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunchefen 

Samtliga förvaltningschefer 

KFS 
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§ 34    

 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

 

Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

Medborgarförslag om att kommunen tar 

kontakter med samarbetspartners och 

Hjärnkoll för att lyfta nivån på den 

psykiatriska vården 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 

 

2012-10-19 Socialnämnden beslutade 

den 26 februari 2013,  

§ 14, att bifalla 

medborgarförslaget. 

 

Medborgarförslag om att tända 

gatubelysningen på Kyrkogatan norr om 

Holmsgatan i Mellerud. 

Kenny Falk, Mellerud 

 

2012-10-22 Kommunstyrelsen 

beslutade den 6 mars 

2013, § 36 att avslå 

medborgarförslaget. 

Medborgarförslag om utdelning av 

reflexbrickor till alla elever i grundskolan 

i Melleruds kommun. 

Birgitta Hellman, Dals Rostock 

 

2012-10-28 Kultur- och utbildnings-

nämnden beslutade den 

19 december 2012, § 147 

att det finns reflexbrickor 

att hämta på medborgar-

kontoret. 

 

Medborgarförslag om anläggande av 

skidspår på banvallen mellan Skräcklan 

och Eriksbyn m.m. 

Ingvar Lisius, Mellerud 

 

2013-02-08 Kommunstyrelsen 

beslutade den 6 mars 

2013, § 44 att avslå 

medborgarförslaget. 

Medborgarförslag om att kommunen via 

hemsidan publicerar sin transaktions-

databas. 

Stefan Hellman, Dals Rostock 

2012-12-10 Kommunstyrelsen 

beslutade den 3 april 

2013, § 69, att avslå 

medborgarförslaget. 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

Medborgarförslag om att Melleruds 

kommun undersöker möjligheterna  

att satsa på solceller. 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 

2012-12-26 Kommunstyrelsen 

beslutade den 3 april 

2013, § 70, att bifalla 

medborgarförslaget och 

undersöka möjligheterna 

att inom pågående 

energibesparingsprojekt 

satsa på solceller. 

 

Medborgarförslag om en åter-

vinningsstation för papper m.m. i 

Köpmannebro. 

Camilla Roslin, Köpmannebro 

2013-01-09 Kommunstyrelsen 

beslutade den 3 april 

2013, § 68, att anse 

medborgar-förslaget som 

besvarat då det inte är 

kommunen utan För-

packnings- och tidnings-

insamlingen (FTI) som 

ansvarar för driften av 

återvinningsstationerna i 

kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 118. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 57. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35   

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 

de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

 

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 

väcktes. Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag 

som kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska 

göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

 

Medborgarförslag, ingiven av Datum Remitterad till 

 

Medborgarförslag om att sätta upp 

konkreta, mätbara, kortsiktiga och 

långsiktiga mål för ett jämlikt Mellerud. 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 

 

2012-11-23 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om sjukvårdslarm i 

Melleruds kommun - s.k. I Väntan På 

Ambulans (IVPA). 

Lasse Svensson, Mellerud 

 

2013-02-02 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att en oberoende 

konsult ska upprätta en detaljerad karta  

ang. buller från vindkraftverk. 

Ulla Blom, Åsensbruk 

2013-02-15 Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 119. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03, § 71. 
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§ 36 Dnr KS 2013/95.119       

 

Kompletteringsval av ny huvudman i Dalslands Sparbank 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny huvudman i Dalslands Sparbank utse  

 

Thomas Hagman (S) 

Sahlinsgatan 14  

464 32  MELLERUD  

 

Sammanfattning av ärendet 

Då Tommy W Johansson (S) enligt Dalslands Sparbanks åldersregler avgår  

som huvudman i samband med årsstämman 2013 har banken anhållit om att 

kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval av en ny huvudman för tiden efter 

årsstämman 2013 fram till och med årsstämman 2015.  

 

Beslutet skickas till  

Dalslands Sparbank 

Thomas Hagman 

Ansvarig Troman 

Adm. enheten (löner) 
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§ 37   

 

Anmälan om inkomna ärenden 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

 Dnr KS 2013/170.042 

Årsredovisning och förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2012 för  

Fyrbodals kommunalförbund,  

 

 Dnr KS 2013/171.108 

 

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för  

Anolfsbyn 1:43 m.fl. 

 

 Dnr KS 2013/176.007 

 

Revisionsrapporten Granskning av investeringsprocessen - en uppföljning,  

 

 Dnr KS 2013/177.007 

 

Revisionsrapporten Granskning av intern kontroll,  

 

 Dnr KS 2013/178.007 

 

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2012.  
 

 

 

 

 

 

 


