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Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Furåsen, Färgelanda onsdag 18 oktober 2017, kl. 18.00 – 19.00
21 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 26 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare
Se I övrigt resp. §
Allmänheten representeras av 6 personer

Utses att justera

Tomas Andersson (M) och Håkan Gusteus (L)
Paragrafer §§ 132 - 150

Underskrifter

Ordförande

______________________________________________
Kerstin Fredriksson (S)

Justerande
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Håkan Gusteus (L)
Tomas Andersson (M)

Sekreterare
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Marianne Martinsson
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Närvarolista mandatperioden 2014-2018
Sammanträde: Kommunfullmäktige 20171018
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

Närv

För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

N

2 Per Krokström (M)

N

3 Christina Svedberg (M)
Tomas Andersson

N

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson ( C )

F

N

2 Thor-Björn Jakobsson ( C )

N

3 Elisabeth Örn ( C )

N

4 Marion Pelli ( C )

N

5 Karin Snapp (C)
Maino Svensson
6 Gullbritt Johansson (C)
Ann-Marie Jacobsson
7 Ann Blomberg (C) §§

F
N
F
N
N

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L)
Olle Hagström
2 Håkan Gusteus (L)

N
N

För Kristdemokraterna
1 Karl Erik Segersax (KD)

N

F

1 Roy Johansson (KD)

Justering

Frånv

F

För Socialdemokraterna
1 Kerstin Fredriksson (S)

N

2 Ulla Börjesson (S)

N

3 Peter Höög (S)

N

4 Lars Karlsson (S)

N

5 Eva-Lena Johansson (S)

N

Utdragsbestyrkande
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Forts närvarolista
Kommunfullmäktige 20171018
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
Fortsättning Socialdemokraterna
6 Rune Månsson (S)

Närv

N

7 Eva Nör (S)

N

8 Tommy Larsson (S)
Håkan Ekman
9 Edgardo Varas (S)

N
N

F

10 Kent Carlsson (S)

N

11 Urban Henriksson (S)

N

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker

N

För Sverigedemokraterna
1 Jörgen Andersson (SD)

N

2 Jan Sohl (-)

F

Summa

Närvarande icke tjänstgörande ersättare
(ev tjänstgöring vid jäv anges i resp paragraf.)
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Maj-Lise Hällgren (S)
Lilian Borg-Hansen (S)
Ove Quick (-)
Irene Pettersson (V)

Justering

Frånv

Utdragsbestyrkande
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KF § 132
Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och uppmärksammar att Färgelanda kommun har
placerat sig på 11 plats Världens barn insamlingen, kommunkampen.
Äldremässan i centrala Färgelanda har varit välbesökt.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 133
Välkommen till kommunens nyrekryterade kommunchef
Kommunfullmäktiges ordförande hälsar nya kommunchefen välkommen.
Hon presenterar sig.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 134
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 135
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 136
Dnr 2017/169
Svar på motion om boendemiljön – återremitterat ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns
lämpliga områden för kontinuitetsskogsbruk på kommunägd skogsmark i samband med
att en ny skogsbruksplan tas fram eller i samband med en revidering av nuvarande
skogsbruksplan för all kommunägd skog.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns
tätortsnära områden som inte bör arrenderas ut som åkermark i framtiden och om så är
fallet utredningen kompletteras med en skötselplan och en kostnadskalkyl för dessa
områden.
Motionen är härmed besvarad.
Reservationer
Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Tomas Andersson (M) reserverar sig mot
beslutet.
Tobias Bernhardsson (C), Thor-Björn Jakobsson (C), Elisabeth Örn (C), Marion Pelli
(C), Maino Svensson (C) Ann-Marie Jacobsson (C) och Ann Blomberg (C) reserverar sig
mot beslutet.
Karl-Erik Segersax (KD) reserverar sig mot beslutet.
Jörgen Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Per Krokström (M) med instämmande av Tobias Bernhardsson (C) och Jörgen Andersson
(SD) yrkar att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
”Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att bruka den tätortsnära skogen enligt modellen
”kontinuitetsskogsbruk” med syftet att skapa bra boendeförutsättningar.
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för den kommunägda tätortsnära åkermarken med syfte att skapa mervärde för de boende
i närområdena och övriga.
Motionen anses härmed bifallen”

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 136
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
fattar följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns
lämpliga områden för kontinuitetsskogsbruk på kommunägd skogsmark i samband med
att en ny skogsbruksplan tas fram eller i samband med en revidering av nuvarande
skogsbruksplan för all kommunägd skog.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns
tätortsnära områden som inte bör arrenderas ut som åkermark i framtiden och om så är
fallet utredningen kompletteras med en skötselplan och en kostnadskalkyl för dessa
områden.
Motionen är härmed besvarad.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på de båda yrkandena. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Per Krokström med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
14 ja-röster: Olle Hagström (L), Håkan Gusteus (L), Ulla Börjesson (S), Peter Höög (S),
Lars Karlsson (S), Eva-Lena Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S), Håkan
Ekman (S), Edgardo Varas (S),
Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S); Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S).
12 nej-röster: Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Tomas Andersson (M), Tobias
Bernhardsson (C), Thor-Björn Jakobsson (C), Elisabeth Örn (C), Marion Pelli (C), Maino
Svensson (C) Ann-Marie Jacobsson (C), Ann Blomberg (C). Karl-Erik Segersax (KD)
och Jörgen Andersson (SD).
Kommunfullmäktige bifaller alltså kommunstyrelsens förslag.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 136
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M), Linda Jansson (M) och Peter Johansson(Kd) har i en motion
föreslaget följande.
Att Färgelanda kommun omedelbart tar beslut om att tätortsnära markanvändning skall
anpassas för att förstärka boendemiljön på kort och lång sikt dels genom att bruka
skogen enligt metoden ”kontinuitetsskogsbruk” för att undvika stora och plötsliga
förändringar i boendemiljön, samt att den tätortsnära åkermarken skall hållas i hävd och
brukas ekologiskt.
Kommunfullmäktige har 2017-06-14 § 76 beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att se över nedanstående yrkande (yrkande lagt vid
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.)
”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast ta fram en plan för den
kommunägda tätortsnära skogen med inriktningen att bruka denna enligt
kontinuitetsskogsbruksprincipen. Skötseln skall utföras för att skapa mervärden för
kommuninnevånarna och övriga.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast ta fram en plan för den
tätortsnära kommunägda åkermarken med inriktningen att den skall brukas ekologiskt
och att den sköts på ett sätt som skapar mervärden för kommuninnevånarna.
Samtliga nuvarande arrendeavtal sägs upp enligt bestämmelser i kontrakt och förnyas
endast om de nya kraven följs.”
När det gäller begreppet ”kontinuitetsskogsbruk” menar man ofta hyggesfritt där man
använder sig av alternativa skötselmetoder och man ser till att det alltid får finnas ett eller
flera trädskikt kvar.
Metoden lämpar sig inte överallt och det är därför viktigt att utreda om och i så fall i vilka
områden i de skogar som kommunen äger som metoden kan vara ett lämpligt alternativ.
När det gäller den tätortsnära åkermarken kan kommunen endast påverka skötseln av
områden där kommunen inte har arrenderat ut marken eller i samband med helt nya
upplåtelser.
Jordbruksarrenden omfattas av besittningsskydd och därmed gäller särskilda regler för
uppsägning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 136
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2017-09-07.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 176
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 203

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen för att utse handläggare

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 137
Dnr 2016-91
Svar på Motion om utredning angående vägen till och från skolan inom kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utreda trafiksäkerheten
vid elevernas skolväg från hemmet till skolan och upprätta en plan för åtgärder för att
minska riskerna. Miljön runt skolhållplatserna ska ingå i uppdraget.
Motionen är härmed bifallen.
Yrkanden
Linda Jansson (M) med instämmande av Marion Pelli (C) av yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning:
Linda Jansson (M) och Per Krokström (M) har i en motion föreslagit att ”en utredning
görs gällande vägen till och från skolan för kommunens barn, med utgångspunkt i; vilka
risker möter barnen under resan samt hur kan vi förbättra säkerheten”.
När nya hållplatser ska tilldelas till elever undersöks först trafiksäkerheten kring
hållplatsen samt trafiksäkerheten längs vägen från bostaden till hållplatsen. Bedömningen
görs på plats. Efter en sammanvägd bedömning av trafiksäkerheten och kommunens
riktlinjer för skolskjuts bestäms sedan lämplig placering av hållplatsen.
Ansvaret för barnen mellan bostaden och skolan är fördelat mellan aktuell skola,
entreprenören, föraren, vårdnadshavare och eleven själv.
Ansvaret för vägens utformning och standard ligger hos väghållaren.
I avtalet mellan kommunen och skolskjutentreprenören ställs det krav på att samtliga
fordon vara utrustade med alkolås som är godkänt av Transportstyrelsen (SS EN 504362).
Finansiering:
Utredningen kräver personella resurser. Under förutsättning att utredningen utförs av
befintlig personal ryms uppdraget inom befintlig budgetram.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 137
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutveckling, plan och byggkontorets tjänsteskrivelse 2017-09-08.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 180
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 206

Beslutet skickas till:
Kommunchefen för uppdrag
Kultur- och fritid
Plan- och byggkontoret
Samhällsutvecklingschefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 138
Dnr 2017/579
Enkel fråga från Per Krokström (M) till kommunstyrelsens ordförande ang.
information till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.
I debatten görs 7 inlägg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 139
Nya motioner
Inga nya motioner har lämnats in till dagens sammanträde.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 140
Dnr 2017-520
Gemensam organisation för personligt ombud i Fyrbodal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Färgelanda kommun genom avtalssamverkan
ingår i en gemensam organisation för personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal
med Trollhättans kommun som huvudman och arbetsgivare.
Kommunfullmäktige godkänner att verksamheten organiseras och bedrivs i huvudsaklig
överensstämmelse med FoU- Socialtjänst Fyrbodals utredning ”Personligt ombud i
Fyrbodal organiserat via Värdkommun”
Finansiering sker inom befintlig budget för sektor Omsorg.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till gemensam organisation för personligt ombud har tagits fram.
I korthet innebär förslaget att en sammanhållen verksamhet för PO bildas. Sammanlagt
omfattar verksamheten sju PO varav en även har uppdraget som chef. Tjänsterna fördelas
på tre placeringsorter utifrån geografisk spridning. Kostnaderna fördelas per capita utifrån
medborgare 18 år och äldre. Avtal som reglerar samverkan, bl.a. eventuell justering av
kostnad ska upprättas mellan värdkommun, sju tjänster och tre placeringsorter.
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas planeras för att den nya organisationen
etableras under första kvartalet 2018.
För 2018 beräknas kommunens kostnad bli ca 52 000 kronor. Verksamheten är delvis
finansierad via pengar från länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sektor omsorgs tjänsteskrivelse 2017-08-28.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 173
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 197

Beslutet skickas till
Socialchefen
Trollhättans stad

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 141
Dnr: 2017/102
Mark- och bostadsstrategi för Färgelanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Mark- och bostadsstrategi för Färgelanda kommun.
Ärendebeskrivning
Mark- och bostadsstrategin är en del av sektor Samhällsutvecklings strategiska arbete och
ingår i det antagna flödesschemat.
Syftet med Mark- och bostadsstrategin är att skapa verktyg för att förutse förändringar
och framtida behov i samhället så kommunen i god tid kan vidta förberedelser för att
möta dem.
I strategin anges vilka förutsättningar och behov som finns i Färgelanda kommun just nu
samt en strategi för den framtida planeringen.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutveckling, plan och byggkontorets tjänsteskrivelse 2017-08-16.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 179
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 205

Beslutet skickas till:
Plan-och byggkontoret

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 142
Dnr 2017/363
Förslag till ändring i myndighetsnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med
anledning av ny lag om elektroniska cigaretter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter
avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 000 kr vid
försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två produktgrupper (folköl,
tobak, e-cigaretter) uttas en avgift om 3 500 kr samt vid försäljning av alla tre
produktgrupper en avgift om 4 500 kr.
Yrkande
Ulla Börjesson (S) yrkar på en redaktionell ändring av kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner den ändringen.

Ärendebeskrivning
Lagen i korthet
Tillverkare och importörer måste anmäla alla produkter som omfattas av lagen och som
ska säljas till konsumenter på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten. Det ska
ske senast sex månader innan produkten får börja säljas.
Det ställs särskilda krav på hur produkterna förpackas och presenteras för konsumenter.
Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.
All försäljning av e-cigaretter till konsumenter måste anmälas i förväg. För näringsidkare
med försäljning i Sverige ska anmälan ske till kommunen där försäljningen ska ske.
Den som ska sälja e-cigaretter till konsumenter har också en skyldighet att utöva så kallad
egenkontroll. Ett egenkontrollprogram ska lämnas in till kommunen samtidigt som
anmälan görs.
Den operativa, lokala tillsynen sköts av kommunerna och Polismyndigheten. Men även
Konsumentverket har ett tillsynsansvar över frågor kopplat till marknadsföring.
Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen ansvarar för och
utövar tillsyn inom länet med fokus på de frågor som kommunen och Polismyndigheten
har tillsynsansvar för.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 142
Hantering av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv och försäljning till konsument
av dessa produkter sker huvudsakligen på samma försäljningsställe som tobaksprodukter.
Lagstiftningen är i det närmaste identisk, varför det får anses som naturligt att
kommunfullmäktige uppdrar åt Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland att
handlägga dessa frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet.
Beslutsunderlag
Samlad alkoholanläggning i Dalslands tjänsteskrivelse 2017-06-07.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 192
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 214

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggning i Dalsland
Ekonomikontoret för korrigering av taxor
Kansliet för komplettering av myndighetsnämndens reglemente

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 143
Dnr:2017/192
Tillägg till Myndighetsnämndens reglemente avseende beslut enligt lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera Myndighetsnämndens reglemente § 1
avseende nämndens ansvarsområde om hårda uppgifter med följande lagstiftning; lag
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Yrkanden
Per Krokström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun har för avsikt att fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning
enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Innan parkeringsövervakningen påbörjas i kommunen ska ansvarig nämnd besluta om ett
särskilt förordnande av de parkeringsvakter som får utföra bevakningen i kommunen.
Enligt SKLs handbok om parkering bör även riktlinjer och policys för hur övervakningen
ska utföras tas fram.
Myndighetsnämnden är enligt nuvarande reglemente tillika kommunens trafiknämnd
varför Myndighetsnämnden bedöms som lämplig instans för beslut inom lag (1987:24)
om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutveckling, plan och byggkontorets tjänsteskrivelse 2017-09-08.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 181
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 207
Plan och byggchefen informerar. Samhällsutvecklingschefen deltar.

Beslutet skickas till:
Myndighetsnämnden
Plan-och byggkontoret
Polismyndigheten
Kansliet för komplettering av myndighetsnämndens reglemente

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
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KF § 144
Dnr:2017/192
Införande av Kommunal parkeringsövervakning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa kommunal parkeringsövervakning enligt lag
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. Parkeringsövervakningen ska
omfatta hela Färgelanda kommun. Minsta antalet parkeringsvakter som behövs är en.
Myndighetsnämnden får i uppdrag att förordna parkeringsvakter enligt lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning 6 §. Myndighetsnämnden får även i uppdrag att ta
fram riktlinjer för hur övervakningen ska utföras.
Parkeringsövervakningen finansieras inom sektor samhällsutvecklings ram
Ärendebeskrivning
För att övervaka efterlevnaden av föreskrifter om stannande eller parkering kan
kommunen enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 1 §, besluta
om kommunal parkeringsövervakning.
Innan parkeringsövervakningen påbörjas i kommunen ska den nämnd som ansvarar för
parkeringsövervakningen besluta om ett särskilt förordnande av de parkeringsvakter som
får utföra bevakningen i kommunen. Det bör även beslutas om riktlinjer och policys för
hur övervakningen ska utföras samt prioriterade områden.
I kommunens senaste upphandling avseende förnyad konkurrensutsättning om
bevaknings- och larmtjänster ingår parkeringsövervakning om 20 timmar per år.
Den som anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan begära rättelse eller bestridande
hos polisen.
Samråd har hållits med Polismyndigheten, avseende införande av kommunal
parkeringsövervakning i kommunen, enligt lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m. 4 §.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutveckling, plan och byggkontorets tjänsteskrivelse 2017-09-08.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 182
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 208
Plan och byggchefen informerar. Samhällsutvecklingschefen deltar.
Skickas till kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
Plan-och byggkontoret
Myndighetsnämnden
Polismyndigheten

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 145
Dnr 2017-375
Arbetsmiljöförbättringar Högsäters brandstation – godkännande av
investeringsanslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en investering på 1,4 mnkr för att förbättra
arbetsmiljön i Högsäters brandstation.
Investeringen finansieras ur Investeringsbudgeten 2018 och plan 2018-2020.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun och NÄRF har tillsammans under 2016-2017 utarbetat ett förslag till
arbetsmiljöförbättringar vid brandstationen, som syftar till att skapa bättre förutsättningar
för en god arbetsmiljö vid arbetsplatsen samt för att tillhandahålla omklädningsrum för
kvinnliga medarbetare. Arbetsmiljöförbättringar skall också möjliggöra en hälsosammare
förvaring av personlig skyddsutrustning i ett utrymme som är ventilerat och torkar blöt
utrustning efter insats.
Ledningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 184
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27, § 209

Beslutet Skickas till
Kommunchefen
Samhällsutvecklingschefen
NÄRF
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
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KF § 146
Dnr 2017/596
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av innevarande
mandatperiod – efter Per Krokström (M) som valts till ordinarie ledamot i styrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Hans Göran Palmqvist (M)
Villavägen 5
458 40 Ödeborg

Beslutet skickas till
Vald
Lönekontoret
Förv sekr för uppdateringar i Troman, webben etc

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________

KF § 147
Dnr 2017/433
Fyllnadsval av ersättare i val- och arvodesberedningen för resterande del av
innevarande mandatperiod – efter Peter Johansson (KD)
Bordläggning
(kommunfullmäktige har tidigare bordlagt ärendet 2017-09-20, § 125

Skickas till
kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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KF § 148
Dnr 2017/478
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Enighet och Enkelhet för resterande
del av innevarande mandatperiod – efter Birgitta Eriksson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Irene Pettersson, (V)
Färgelandavägen 14 A
458 94 Stigen

Beslutet skickas till
vald
Ekonomiavd
Lönekontoret
Förv sekr för uppdateringar i Troman, webben etc
Sammankallande Ann-Charlotte Johansson

Justering

Utdragsbestyrkande
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________________________________________________________________________
KF § 149
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar nya ledamöter och ersättare:
Roy Johansson (KD), ledamot
Youssef Farah (KD), ersättare
Bo Johansson (KD), ersättare

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-18
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 150
Inbjudan att lämna förslag till mottagare av stipendier ur
H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
Kommunfullmäktiges ordförande uppmärksammar möjligheten att nominera mottagare
av stipendier.

Justering

Utdragsbestyrkande

