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§ 25

Information om kommunens integrationsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen och rektorn för vuxenutbildningen lämnar en aktuell
information om kommunens integrationsarbete:
• Statistik
Allmän arbetslöshetsstatistik
• Vad gör kommunen idag?
SFI – snabbspår
Introduktionskurs i vård och omsorg
Svetsteknikkurs
Arbetsintegrerat lärande
Akademikers etablering
Delegationen för ungdomar i arbete DUA
• Utmaningar
Ungdomar flyttar efter gymnasiet – cirka 40%.
Viktigt att få nysvenskar att stanna i Mellerud.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/77.007

Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av
investeringsverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC
gjort en uppföljning av en tidigare granskning av investeringsverksamheten som
genomfördes 2009 och där en första uppföljning gjordes 2013. Uppföljningen 2013
visade att kommunstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att förbättra styrning
och ledning över investeringsprocessen.
Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen vidtagit åtgärder
för att förbättra styrning, ledning och uppföljning av investeringsprocessen efter
uppföljningen 2013.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen förbättrat ledning och
styrningen av investeringsprocessen. Åtgärder har vidtagits utifrån samtliga
kommentarer och rekommendationer i den ursprungliga granskningen.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av investeringsverksamheten.
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 74.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-03-08, 42.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer (ordförande)
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Dnr KS 2017/55.042

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för koncernen
Mellerud kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2016, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev
ett överskott på 45,7 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat
på 41,4 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder var i den
ursprungliga budgeten att redovisa ett överskott på 20,4 Mnkr.
Kommunen fick i december 2015 ett extra statsbidrag på 30,7 Mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat att utökningen av resultatet ska användas till att utöka
investeringsbudgeten med 20,8 Mnkr och att resterande 8,6 Mnkr ska förstärka
kommunens förmåga att integrera nyanlända. Dessa 8,6 mnkr ingår i årets
resultat. Kommunfullmäktige har möjlighet att använda dessa medel till att
budgetera utökade kostnader för integration av nyanlända.
Resultatet har uppstått genom både plus och minusposter. Socialnämnden
redovisar en årsprognos på minus 13,8 Mnkr. Några av kostnaderna har varit
befarade tidigare och kommunfullmäktige har beslutat om ökat anslag med
9,4 Mnkr för bl.a. äldreomsorg och försörjningsstöd i budget 2017. Socialnämndens
underskott 2016 är högre än budgetökningen för 2017 vilket innebär att nämnden
behöver vidta åtgärder för att få en verksamhet i nivå med tilldelade anslag.
I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Industrilokaler AB samt
Melleruds bostäder AB till 100 procent, Dalslandskommunernas kommunalförbund
ingår med 22 %. Bolagens sammanlagda resultat uppgår till minus 4,9 Mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017, § 40, att överlämna
årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer och till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2016.
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 81.
• Kommunstyrelsens beslut 2017-03-08, 40.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisning 2016 för koncernen Mellerud kommun enligt föreliggande förslag.
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Ekonomichefen
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Dnr KS 2016/311.106

Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse
om psykiatri och missbruk 2017-04-01--2020-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. ställer sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland,
avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna
och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som
därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet
löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
2. ställer sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter
nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april
2017.
3. ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet.
Reservationer och särskilda uttalanden
Daniel Jensen (KF) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna
i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande
avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom
de områdena där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter
som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar
genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården
är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap
om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus
på patientnyttan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-22

Sammanträdesdatum

sida

9

En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett
förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare.
Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare från
brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och
blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv, tjänsteskrivelse och förslag till avtal.
Socialnämndens beslut 2017-01-30, § 2.
Regionfullmäktiges beslut 2017-01-31, § 9.
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 67.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-08, 36.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Johansson (MP), Tommy Johansson (S) och Michael Melby (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. ställer sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland,
avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna
och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som
därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet
löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
2. ställer sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter
nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april
2017.
3. ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet.
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
Västra Götalandsregionen på grund av dåligt ekonomiskt underlag.
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Beslutsgång 1
Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras enligt Daniel Jensens motivering. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2016/493.736

Tätortsnära färdtjänsttaxa i Dals Rostock och Åsensbruk/
Håverud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. från och med den 1 augusti 2017 införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i
tätorterna Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud enligt baspris plus 50% påslag.
2. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att genomföra
en utvärdering efter ett år.
3. redovisning ska ske vid kommunstyrelsens möte i oktober 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015, § 3, att Melleruds kommun
skulle införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i tätorten Mellerud med
baspris motsvarande 30 kronor och med 50% påslag. Den nya tätorttaxan
innebar en egenavgift motsvarande 45 kronor.
Vid kommunala pensionärsrådets möte i september 2016 framfördes önskemål
om att andra tätorter i kommunen borde omfattas av tätortstaxan.
Arbetsutskottet beslutade den 11 oktober 2016, § 361, att ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att ta fram förslag på
färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i Dals Rostock och Åsensbruk.
Genomförd utredning uppskattar att 160 färdtjänstresor inom Dals Rostock
respektive 150 inom Åsensbruk/Håverud kommer att nyttjas under 2017.
Den totala merkostnaden för kommunen motsvarar cirka 7 500 kronor/år,
under förutsättning att färdtjänstresorna inom respektive tätort inte ökar
dramatiskt.
Arbetsutskottet gav den 21 februari 2017, § 79, verksamhetsutvecklaren och
färdtjänsthandläggaren i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den
8 mars 2017 ta fram en karta över vilka områden som ingår i tätortsbegreppet
när det gäller Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 79.
Förslag till områdeskarta.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-08, 39.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. från och med den 1 augusti 2017 införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i
tätorterna Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud enligt baspris plus 50% påslag.
2. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att genomföra
en utvärdering efter ett år.
3. redovisning ska ske vid kommunstyrelsens möte i oktober 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Färdtjänsthandläggaren
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Dnr KS 2017/135.009

Enkel fråga till socialnämndens ordförande om verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i motion om
återbruk av inventarier
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. den enkla frågan får ställas.
2. genom socialnämndens ordförandes svar anse frågan besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 december 2015, § 139, fick Moderaterna bifall av kommunfullmäktige
på sin motion om Återbruk. Den 12 januari 2016, § 10, gav kommunstyrelsens
arbetsutskott socialchefen i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges
beslut.
Eva Pärsson (M) undrar på vilket sätt verkställandet av kommunfullmäktiges
beslut har skett.
Socialnämndens ordförande Michael Melby (S) lämnar följande svar:
Ärendet har behandlats i socialnämnden där nämnden konstaterat att motionen
är svår att genomföra utan extra kostnader vilket gjorde att nämnden sa nej.
Ärendet behandlades på nytt i nämnden om förslag på att fixargruppen ska
förvara och lägga ut på kommunens intranät. Ingen lagning av möbler.
Eva Pärsson (M) tackar för svaret.
Beslutsunderlag
• Enkel fråga från Eva Pärsson (M)
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 10.
• Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16, § 139.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. den enkla frågan får ställas.
2. genom socialnämndens ordförandes svar anse frågan besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Eva Pärsson
Socialnämnden
Justerandes sign
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Dnr KS 2017/97.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Reine Hassel (SD) befrias från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Reine Hassel (SD) har den 19 februari 2017 avsagt sig förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Reine Hassels avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Reine Hassel (SD)
befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Reine Hassel
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Dnr KS 2017/125.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Nilsson (M) befrias från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson (M) har den 5 mars 2017 avsagt sig förtroendeuppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Anders Nilssons avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Anders Nilsson (M)
befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Anders Nilsson
Byggnadsnämnden
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2017/97.119

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Rexefjord (SD) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Rexefjord (SD) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Reine Hassel (SD) den 19 februari 2017 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige
utse en ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Rexefjord (SD) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2017/97.119

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christine Österberg (SD) ny ersättare
i kommunstyrelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ann-Christine Österberg (SD) i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Reine Hassel (SD) den 19 februari 2017 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige
utse en ny ersättare efter Ulf Rexefjord (SD) som föreslås som ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christine Österberg (SD) ny ersättare
i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ann-Christine Österberg
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-22

§ 35

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2017/91.119

Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anwar Rasul (S) till ny ersättare i
kultur- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Johanna Nordström (S) avsagt sig förtroendeuppdraget
som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse
en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anwar Rasul (S) till ny ersättare i
kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Anwar Rasul
Kultur- och utbildningsnämnden
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-22

§ 36

Sammanträdesdatum

sida

19

Dnr KS 2017/71.119

Kompletteringsval av ny överförmyndare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny överförmyndare.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Peter Ljungdahl (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Frida Larsson (OPOL) den 6 februari 2017 avsagt sig
förtroendeuppdraget som överförmyndare ska kommunfullmäktige utse
en ny överförmyndare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny överförmyndare.
Beslutsgång
Ordförande frågar på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Peter Ljungdahl
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten – löner
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Motion om att ta bort plasten från komposten.
Dnr KS 2017/137

Pål Magnussen (V)

Motion om att ansluta de vid Karolinerskolan
närbelägna hyresfastigheterna till det kommande
fjärrvärmenätet i Dals Rostock.
Dnr KS 2017/138

Tony Johansson (MP)

Motion om det rörliga friluftslivet.
Dnr KS 2017/138

Roland Björndahl (M)

Motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud.
Dnr KS 2017/157

Daniel Jensen (KD)

Motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter.
Dnr KS 2017/158

Daniel Jensen (KD)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 9 mars 2017 beslutat att utse
Annika Briving (S) till ny ledamot och Anders Andersson (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Johanna Nordström (S) som avsagt sig uppdraget som
ledamot. Dnr KS 2017/91.
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 27 februari 2017 beslutat att utse
Georg Eriksson (M) till ny ledamot och Henrik Nilsson (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Bengt Arne Enander (M) som avlidit. Dnr KS 2017/98.
• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbunds årsredovisning för verksamhetsåret
2016. Dnr KS 2017/120.
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016. Dnr Ks 2017/147.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

