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 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Datum och tid:  Onsdagen den 22 oktober 2014 klockan 19.00 

 

Plats:                                   Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda 

 

Ärenden:  

 

Ärende 1 

Åldermannen (Kenneth Carlsson) öppnar sammanträdet 

  
Ärende 2 

Upprop 
  

Ärende 3 

Val av två personer med uppgift att justera dagens protokoll.   
Justeringssammanträde äger rum på kommunkontoret onsdag 29 oktober kl 17.00 

 

Ärende  4  

Godkännande av kungörelsen 

 

Ärende 5  Dnr 2014/626  

Val av ordförande i kommunfullmäktige för  

mandatperioden 2014-2018 

 

Ärende 6  Dnr 2014/627  

Val av vice ordföranden i kommunfullmäktige för  

mandatperioden 2014-2018 

 
Ärende 7 

Allmänhetens frågestund 

 

Ärende 8  Dnr 2014/616 

Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsens slutliga 

sammanräkning av val till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2014 -2018 

 

Ärende 9  Dnr 2014/628 

Val av minst fem förtroendemannarevisorer - ordförande och vice ordförande för 

revisionen för mandatperioden 2014-2018. 
 

Ärende 10  Dnr 2014/629 

Val av ledamöter, ersättare samt ordf. och vice ordf. i val- och 

arvodesberedningen mandatperioden 2014-2018 fram till dess ny val- och 

arvodesberedning väljs. 

 
KF:s beslut om den politiska org: 

En ledamot från varje parti med representation i kommunfullmäktige och samma antal 

ersättare. Ingen närvarorätt för ej tjänstgörande ersättare. 

Till beredningen väljs en ordförande och en vice ordförande 
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Ärende 11  Dnr 2014/631   

Val av ledamöter, ersättare, ordförande (tillika kommunalråd motsvarande 

heltid), förste vice ordförande och andre vice ordförande (tillika kommunalråd 

motsvarande halvtid) i kommunstyrelsen mandatperioden 2010-2014 fram till 

dess val av kommunstyrelse förrättas nästa gång 

13 Ledamöter och 7 ersättare. 

 

Ärende 12 

Val av organisationsöversynsgrupp  
(Sammansättning av gruppen har varit som följer: Kommunfullmäktiges ordförande är 

ordförande samt 1 representant från vart och ett av partierna i kommunfullmäktige.) 

 

Ärende 13   Dnr 2014/580 

Val av nämndemän, mandatperioden 2014-2018 

4 st 

 
Ärende 14  

Godkännande av partiernas inställelseordning för ersättare 

 

Ärende 15   

Interpellationer och enkla frågor (hittills inga nya anmälda) 

 
Ärende 16 

Motioner (hittills inga nya anmälda) 

   

Ärende 17  Dnr 2014-606 

Anmälan av medborgarförslag gällande upprustning och skötsel av anslagstavlan 

på torget i Färgelanda 

 

Ärende 18   

KS § 254   Dnr 2014-559 

Försäljning av markyta gränsande till Gatersbyn 1:13, Färgelanda. 

 

Ärende 19 

KS § 261  Dnr 2014-541 

Arvoden till styrelsen för Västvatten AB- rekommendation till kommunens 

representant till stämman 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendena och övriga handlingar till 

sammanträdet finns på kommunkontoret och medborgarkontoret. 

 

Föredragningslistan finns även på www.fargelanda.se under Politik och påverkan. 

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – Välkomna ! 

 

 

Kenneth Carlsson 

Kommunfullmäktiges ålderman 

    Marianne Martinsson 

    Kanslichef       

http://www.fargelanda.se/

