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Dnr KS 2010/398.005

Program för elektronisk kommunikation för Melleruds kommun 2012-2015
Bakgrund
Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling blir allt viktigare för
allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med
myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin
verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar
också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och
möten, med bra kvalitet, utan resor.
Administrative chefen har sammanställt en förteckning över nuvarande fibernät och
mobilnät inom kommunen och utrett det framtida behovet och intresset för
utbyggnad av fibernätet och mobilnät inom Melleruds kommun. Tillsammans med
bl.a. samhällsbyggnadsförvaltningen har en kortsiktig plan för att möta bredbandsföreningars behov av medfinansiering från kommunen vid bredbandsdragning med
bidrag från Länsstyrelsen. En plan för fiberutbyggnad har tagits fram och
kostnaderna för framtagande av planen tas i befintlig IT-budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2012, § 98, att remittera Program för
elektronisk kommunikation 2012-2015 för Melleruds kommun till samtliga
förvaltningar för synpunkter senast den 31 augusti 2012.
Sammanfattning
Tjänsteutvecklingen inom IT-området ökar hela tiden. Detta ställer krav på tillgång
av fibernät. Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer troligtvis lämna in ett förslag
till regeringen om att varje kommun i Sverige bör ha en IT-infrastrukturprogram.
Melleruds kommun saknar detta idag. Melleruds kommun behöver ta fram ett
IT-infrastrukturprogram gärna i samarbete med övriga Dalslandskommuner.
Beslutsunderlag
Program för elektronisk kommunikation 2012-2015 för Melleruds kommun.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-11, § 264.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 113.
Yrkanden
Robert Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer Program för elektronisk kommunikation 2012-2015
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Expedieras KFS
Justerandes sign
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Dnr KS 2012/245.042

Delårsbokslut 2012
Bakgrund
Delårsbokslutet för år 2012 visar på ett positivt resultat på 23,3 Mkr.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2012.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-11, § 267.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 114.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2012 och överlämnar det till
revisorerna.

Expedieras
Kommunens revisorer

Justerandes sign
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Dnr MBH 2012/6.042

AB Melleruds Bolagshus, delårsbokslut 2012
Bakgrund
Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett negativt resultat på 84 tkr.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut för AB Melleruds Bolagshus 2012.
Melleruds Bolagshus beslut 2012-09-12, § 25.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 127.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner AB Melleruds Bolagshus delårsbokslut 2012
och överlämnar den till revisorerna.

Expedieras
Kommunens revisorer
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Dnr MBH 2012/6.042

AB Melleruds Bostäder, delårsbokslut 2012
Bakgrund
Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett positivt resultat på 1 358 tkr.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut för AB Melleruds Bostäder 2012.
Melleruds Bolagshus beslut 2012-09-12, § 21.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 125.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner AB Melleruds Bostäders delårsbokslut 2012
och överlämnar den till revisorerna.

Expedieras
Kommunens revisorer

Justerandes sign
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Dnr MBH 2012/6.042

AB Mellerud Industrilokaler, delårsbokslut 2012
Bakgrund
Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett positivt resultat på 954 tkr.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut för AB Mellerud Industrilokaler 2012.
Melleruds Bolagshus beslut 2012-09-12, § 23.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 126.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner AB Mellerud Industrilokalers delårsbokslut 2012
och överlämnar den till revisorerna.

Expedieras
Kommunens revisorer

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/245.042

Prognos 2/2012
Bakgrund
Andra delårsprognosen för 2012 visar ett positivt resultat på 22,2 Mkr, att jämföra
med det budgeterade resultatet på 11,7 Mkr.
Kommunstyrelsen uppmanade den 12 september 2012, § 115, samtliga nämnder
att fortsätta arbetet för en budget 2012 i balans.
Beslutsunderlag
Prognos 2/2012.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-11, § 268.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 115.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner delårsprognos 2/2012.

Expedieras
Kommunens revisorer
Ekonomichefen

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/42.003

Motion om allmän flaggning på internationella kvinnodagen den,
8 mars - besvarande____________________________________
Bakgrund
Pål Magnussen, Barbro Prästbacka och Kent Palm, samtliga Vänsterpartiet,
har lämnat in en motion daterad 22 januari 2012 där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att allmän flaggning på kommunens alla flaggstänger införs
den 8 mars på den internationella kvinnodagen.
Arbetsutskottet gav den 6 mars 2012, § 69, kommunchefen i uppdrag att bereda
motionen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni 2012.
Sammanfattning
Melleruds kommun har antagna regler för kommunal flaggning som följer de av
Riksdagen rekommenderade flaggdagarna samt vid dödsfall och begravning av
anställda och politiker. Enligt kommunens regler kan kommunchefen besluta om
flaggning vid speciella högtider t.ex. besök och andra aktiviteter. En utökning med
en kommunal flaggdag den 8 mars kan få prejudicerande verkan då det kan finnas
andra dagar som kan bedömas ha samma dignitet och därmed förtjäna att också bli
kommunala flaggdagar. Om detta skulle leda till att antalet flaggdagar, utöver de
rekommenderade, blir för många så urvattnas seden att uppmärksamma vissa
högtider och minnesdagar. Dessutom är den offentliga flaggningen alltid förenad
med vissa kostnader.
Beslutsunderlag
Förslag till motionssvar 2012-05-28.
Arbetsutskottets beslut 2012-06-04, § 212.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-15, § 105.
Yrkanden
Fredrik Almqvist (V), Anette Levin (FP), Sarah Isgren (MP) och Barbro Prästbacka
(V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Almqvists m.fl. yrkande om bifall till motionen
mot kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och godkänner följande
propositionsordning:
Justerandes sign
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för att avslå motionen mot 22 nej-röster för bifall till motionen
beslutar kommunfullmäktige att bifalla motionen. Se omröstningsbilaga.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att allmän flaggning på
internationella kvinnodagen införs i kommunen den 8 mars. Beslutet innebär
en ändring i Regler för kommunal flaggning.
Reservation
Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de kostnader
motionen medför.

Expedieras
Motionärerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Omröstningsbilaga § 79
Ordinarie ledamöter
Parti
Johnny Stücken
S
Robert Svensson
C
Patrik Tellander
M
Kerstin Nordström
S
Peter Ljungdahl
C
Sture Torstensson
S
Daniel Jensen
KD
Eva Pärsson
M
Pål Magnussen
V
Katarina Norgren
S
Eivor Östergren
C
Per-Erik Sjöösten
SD
Harald Ericson
M
Ola Johansson
S
Sarah Isgren
MP
Per-Olof Hilmér
C
Lisbeth Berglöv
KD
Christine Andersson
S
Bengt-Arne Enander
M
Einar Pettersen
KIM
Tommy W Johansson
S
Barbro Prästbacka
V
Helena Karlsson-Hultman
C
Albulena Sadiku
S
Anette Levin
FP
Roland Björndahl
M
Rune Stenén
C
Peter Bjarting
Michael Melby
S
Zoran Firis
KD
Georg Eriksson
M
Franklin Kanyinda
S
Helena Sundström
C
Tony Johansson
MP
Mats Svartling
S
Kent Palm
V
Susanne Björk-Jensen
M
Gunnar Karlsson
C
Johanna Nordström
S
Florence Jonasson
S
Stig Larsson
FP
Summa

Justerandes sign

sida

2012-09-26

Ersättare
---
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Ja

Nej

X
X
Karl-Axel Nordström
Jeanette Krafft

X
X
X
X
X

Fredrik Almqvist

X
X
X
X

--Mari-Anne Edmark

X
X
X
X
X

Johan Lorentzon

X
X
X
X
X
X
X

Margareta Lindh
X
X
X
X
Camilla Berglöv-Hermansson
Henrik Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

17

Utdragsbestyrkande

X
X
X
22

Avstår

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sida

13

Dnr KS 2011/513.370

Motion om att arbeta fram en samlad energibruksplan - besvarande
Bakgrund
Tony Johansson (MP) har den 29 oktober 2011 i motion föreslagit att kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
att i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer, arbeta fram en samlad
energibruksplan,
att målet med energibruksplanen är att göra Mellerud till en attraktiv kommun
för miljö- och klimatsmart energiproduktion, där marknaden i form av privat och
offentligt drivna aktörer, kan finna välplanerade, genomtänkta och affärsmässigt
fördelaktiga lösningar för sina investeringar samt
att energibruksplanen ska utgå från forskning, beprövade erfarenheter och en
god dialog med såväl invånare, som politiker och näringslivsaktörer.
Arbetsutskottet gav den 29 november 2011, § 352, kommunchefen i uppdrag att
bereda motionen.
Beslutsunderlag
Förslag till motionssvar.
Arbetsutskottets beslut 2012-08-14, § 240.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-15, § 109.
Yrkanden
Tony Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att ta fram en särskild
energibruksplan, men att intentionerna i förslaget hanteras enligt nedanstående:
Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att inför kommande
verksamhetsår särskilt beakta energifrågorna så att dessa blir synliggjorda inom
respektive verksamhet.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunens representanter inom näringslivsrådet
att verka för etablering av företag inom området förnybar energi samt ökad
produktion av förnybar energi i kommunen.
Kommunfullmäktige anser motionen härmed besvarad.
Expedieras Motionären, samtliga nämnder/styrelser, KS ordf/vice ordf.
Justerandes sign
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Dnr KS 2012/88.480

Motion om att Melleruds kommun tar ansvar för skyddet av katter besvarande_____________________________________________
Bakgrund
Sarah Isgren och Tony Johansson, båda Miljöpartiet, har lämnat in en motion,
daterad 22 februari 2012, där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun inrättar rutiner för TNRM-metoden istället för avskjutning
samt i förebyggande syfte för att på sikt minska populationen av hemlösa katter.
Upprättar kontakt med katthem inom och i närheten av Melleruds kommun för
att undersöka potentiella samarbetsmetoder.
Informerar om vikten av kastrering/sterilistering för att minska problematiken
med hemlösa/förvildade katter.
Arbetsutskottet gav den 6 mars 2012, § 71, kommunchefen i uppdrag att bereda
motionen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni 2012.
Sammanfattning
Övergivna och förvildade katter kan skapa stora problem, både ur
djurskyddssynpunkt och ur sanitär synpunkt. Dessa katter omfattas av, och
hanteras med hjälp av flera olika lagstiftningar. Då det i Sverige inte finns
vildkatter utan hemlösa och ibland förvildade tamkatter ser man det så att dessa
katters ägare är den som matar/sköter katten och för denna kattägare gäller den
lagstiftning som finns för katter.
TNRM (Trap-Neuter-Return-Manage) står för fritt översatt för fånga-kastreraåtervända-sköta. Katterna ska fångas in, de ska kastreras, vaccineras, behandlas
för ev. ohyra samt avmaskas m.m. sedan ska de släpps ut till sitt gamla revir där
de har fångats in. I detta revir/kolonin skall sedan katterna få tillsyn och mat minst
2 gånger dagligen samt vid behov behandlas av veterinär och på nytt avmaskas
samt behandlas mot ohyra då detta behov uppstår. För katter som vistas helt eller
delvis utomhus ska det finnas tillgång till vatten minst två gånger per dag.
I reviret/kolonin skall katterna ha tillgång till utrymme som skyddar mot väder och
vind. Detta ska ske så länge katten är i livet eller till en annan ägare tar över
ansvaret. För att denna metod ska vara mer verksam och lönsammare än avlivning
för att minska populationen, krävs att katterna har bildat kolonier. I Melleruds
kommun finns inga ”kattkolonier” eller ”kattrevir” i den storlek som man har testat
metoden på. Inom Melleruds kommun finns enstaka förvildade katter.
Upprättar man denna form av verksamhet är de som tar hand om katterna i juridisk
mening dess ägare och ska då följa svensk lagstiftning för djurskydd. Om dessa
katter inte kan hanteras på grund av att de inte levt i en miljö med människor är
det mycket svårt att följa djurskyddslagstiftningen.
Justerandes sign
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Verksamheten kan i vissa fall behöva ett tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs
för den som till exempel håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader eller förvarar
eller utfodrar 4 eller fler katter.
Beslutsunderlag
Förslag till motionssvar 2012-06-01.
Arbetsutskottets beslut 2012-06-04, § 211.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-15, § 99.
Yrkanden
Sarah Isgren (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Isgrens yrkande om bifall till motionen mot
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen att inrätta rutiner för TNRMmetoden med hänvisning till att det i så fall skulle vara Melleruds kommun som
skulle vara ägare till dessa katter och att en kommun inte ska ha ett ägaransvar för
djur där det finns en möjlighet att gällande lagstiftning inte följs.
Kommunfullmäktige beslutar att via kommunens hemsida och eventuellt andra
informationsinsatser kan upplysa om de katthem som finns inom och i närheten av
Melleruds kommun och om vikten av kastrering/sterilisering för att minska
problematiken med hemlösa/förvildade katter.
Reservation
Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras
Motionären
Dalslands Miljökontor
Webbansvarig
Verksamhetsutvecklare/chef för Medborgarkontoret

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/90.106

Motion om införande av promilleprogrammet i kultur- och
utbildningsförvaltningen - besvarande_________________
Bakgrund
Sarah Isgren (MP) och Johnny Stücken (S) har lämnat in en motion, daterad
22 februari 2012, där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Kultur- och utbildningsnämnden konsekvensutreder ett deltagande i
promilleprogrammet.
Kultur- och utbildningsnämnden avrapporterar till kommunfullmäktige för
att fullmäktige ska kunna diskutera och fatta beslut i frågan.
Arbetsutskottet remitterar den 6 mars 2012, § 72, motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för beredning. Redovisning av nämndens svar ska ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 4 juni 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsförvaltningens utredning
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2012-05-23, § 65.
Arbetsutskottets beslut 2012-06-04, § 202.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-15, § 102.
Yrkanden
Sarah Isgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med kultur- och
utbildningsnämndens utredning och överlämnar frågan om införande av
promilleprogrammet inom befintlig budget till kultur- och utbildningsnämnden
för beslut.

Expedieras
Motionärerna
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/295.111

Motion om utbildning av vallotsar för att öka intresset och kunskapen
om valen 2014 - besvarande__________________________________
Bakgrund
Pål Magnussen (V) har den 4 juni 2012 lämnat in en motion där han vill att
Melleruds kommun utbildar ett tiotal vallotsar som kan öka intresset för och
kunskapen om valen 2014.
Under 2014 är det val dels till Europaparlamentet och dels allmänna val till
kommun, landsting och riksdag. Intresset för EU-valen har varit lågt och
motionären befarar att det kan smitta av sig när det gäller de allmänna valen.
Motionären vill därför att kommunen erbjuder flera förstagångsväljare att utbilda
sig till vallotsar för att kunna informera om valen bland familj och vänner och
stimulera till diskussion och valdeltagande. Utbildningen bör genomföras i
valnämndens regi.
Kommunfullmäktige medgav den 20 juni 2012, § 70, att motionen för väckas och
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet gav den 14 augusti 2012, § 248, kommunchefen i uppdrag att
bereda motionen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
28 augusti 2012.
Sammanfattning
I Sveriges kommuner och landstings demokratiberedning poängterar utredningens
ordförande Lars Persson att valets huvudaktörer är de politiska partierna som,
tillsammans med mediernas rapportering, har en avgörande roll för valdeltagandet.
Demokratiberedningens arbete har varit inriktat mot unga och utrikesfödda. Det
finns en mängd förslag som kan genomföras i Mellerud.
Det är viktigt att all upplysning och information som kommunen ger ska vara
politiskt neutral.
Medborgarkontoret kan utveckla informationen och göra det så enkelt som möjligt
att rösta. Gymnasieskolan har ett stort ansvar att förbereda unga inför valen men
det största ansvaret har de politiska partierna.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-08-20.
Arbetsutskottets beslut 2012-08-28, § 254.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 117.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Yrkanden
Kent Palm (V): Motionen remitteras till kommunens ungdomsråd för synpunkter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kent Palms yrkande om ärendet ska remitteras
till kommunens ungdomsråd och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra
frågan vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen att utbilda ett tiotal vallotsar.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden i
uppdrag att se till att medborgarkontoret respektive gymnasieskolan utvecklar
informationen inför valen 2014 för att öka valdeltagandet. I detta arbete ingår
även att kommunens ungdomsråd får en viktig roll som informatör gentemot
förstagångsväljare och unga vuxna.

Expedieras
Motionären
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunens ungdomsråd
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Dnr KS 2012/233.013

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag
om service till funktionshindrade (LSS) 2012, kvartal 2______________
Bakgrund
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska
informeras om dessa beslut.
Sammanfattning
Socialnämnden i Melleruds kommun hade andra kvartalet 2012 ett ej verkställt
beslut som passerat tre månader:
Man f. 1986, beslutsdatum 2011-07-20, avser kontaktperson. Den sökande har
flyttat in i LSS-boende, med ansökan om kontaktperson kvarstår och har inte
kunnat verkställas på grund av att lämplig person inte kunnat förordnas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-08-15, § 82.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-11, § 280.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 111.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sida

20

Dnr KS 2012/423.119

Hinder för valbarhet till kommunfullmäktige
Bakgrund
Vid kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland har framkommit att Albulena
Sadiku (S) flyttat från kommunen och inte längre är valbar till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens e-post 2012-09-04.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Albulena Sadiku (S) befrias från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige eftersom hon inte längre är valbar.
Kommunfullmäktige anmodar Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning
för att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige.

Expedieras
A Sadiku
Länsstyrelsen Västra Götaland
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/383.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i byggnadsnämnden
Bakgrund
Annika Sten (M) har den 8 augusti 2012 avsagt sig förtroendeuppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Annika Sten.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Annika Sten (M) befrias från sitt uppdrag
som ersättare i byggnadsnämnden.

Expedieras
Annika Sten
Byggnadsnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/438.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden
Bakgrund
Susanne Björk Jensen (M) har den 12 september 2012 avsagt sig
förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Susanne Björk Jensen.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Björk Jensen (M) befrias från sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.

Expedieras
Susanne Björk Jensen
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/439.119

Avsägelse av förtroendeuppdrag som suppleant i Melleruds Bostäder
Bakgrund
Eva Göransson (C) har den 6 september 2012 avsagt sig förtroendeuppdraget
som suppleant i AB Melleruds Bostäder.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Göransson.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Eva Göransson (C) befrias från sitt uppdrag
som suppleant i AB Melleruds Bostäder.

Expedieras
Eva Göransson
Melleruds Bostäder
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/423.119

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Bakgrund
Då Albulena Sadiku (S) slutar som ledamot i kommunstyrelsen på grund av flytt till
annan kommun behöver kommunfullmäktige genomföra ett kompletteringsval.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag
Till ny ersättare i kommunstyrelsen utser kommunfullmäktige
Ersättare
Andreas Jonsson

(S)

Expedieras
Andreas Jonsson
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/423.119

Kompletteringsval av ny suppleant i AB Melleruds Bolagshus
Bakgrund
Då Albulena Sadiku (S) slutar som suppleant i AB Melleruds Bolagshus på
grund av flytt till annan kommun behöver kommunfullmäktige genomföra ett
kompletteringsval.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag
Till ny suppleant i AB Melleruds Bolagshus utser kommunfullmäktige
Suppleant
Andreas Jonsson

(S)

Expedieras
Andreas Jonsson
Ansvarig Troman
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/383.119

Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden
Bakgrund
Då Annika Sten (M) den 8 augusti 2012 har avsagt sig förtroendeuppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden behöver kommunfullmäktige genomföra ett
kompletteringsval.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag
Till ny ersättare i byggnadsnämnden utser kommunfullmäktige
Ersättare
Susanne Björk Jensen

(M)

Expedieras
Susanne Björk Jensen
Byggnadsnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/438.119

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Bakgrund
Då Susanne Björk Jensen (M) den 12 september 2012 har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden behöver kommunfullmäktige genomföra
ett kompletteringsval.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag
Till ny ersättare i socialnämnden utser kommunfullmäktige
Ersättare
Marianne Larsson

(M)

Expedieras
Marianne Larsson
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Administrativa enheten - löner
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Dnr KS 2012/446.119

Kompletteringsval av revisorer i Dalslandskommunernas
kommunalförbund 2012-2014______________________
Bakgrund
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.
Lennart Gustavsson (S), revisor för Färgelanda kommun, har lämnat uppdraget
och ett kompletteringsval behöver genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges i Färgelanda beslut 2012-04-18, § 85
Kommunfullmäktige beslut
Till ny revisor i Dalslandskommunernas Kommunalförbund 2012-2014 utses
Revisor
Staffan Berglund

(S)

Färgelanda kommun

Expedieras
Staffan Berglund
Färgelanda kommun
Dalslandskommunernas kommunalförbund
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§ 94
Nytillkomna interpellationer
Interpellation

Inlämnad av

Dnr KS 2012/427.335
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om kommunens kolonilotter och odlingslotter

Tony Johansson (MP)

Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får väckas och överlämnar den till
kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Expedieras
kommunstyrelsens ordförande
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§ 95
Anmälan om inkomna ärenden
KS 2012.22.106
Laxfond Vänerns svar angående motion.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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