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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad
inkallar ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 10 mars 2016 kl 18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice måndagen den 14
mars kl 17.00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck

KS/2016:398

Rasool Awla

2.

Interpellationer och frågor

KS/2016:146

3.

Reviderad Investeringsbudget 2016

KS/2015:44

4.

Godkännande av reviderade aktieägaravtal och KS/2015:953
aktieöverlåtelseavtal mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust
kommun

5.

Överlåtelse av Tillägg till Exploateringsavtal
för Kungsviken 1:25

KS/2010:378

6.

Fördelning av ansvar och befogenheter för
verksamhetslokaler

KS/2015:1899
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Ärende

Dnr

7.

Rapport av gynnande beslut som inte
verkställts - enligt SoL o LSS

KS/2016:13,
KS/2016:181

8.

Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen för
tiden fram till 2018-12-31

KS/2016:189

9.

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för KS/2016:189
tiden fram till 2018-12-31

10.

Fyllnadsval av ersättare i
Valberedningsnämnden för tiden fram till
2018-12-31

KS/2016:189

11.

Fyllnadsval av ersättare i Miljö- och
Byggnadsnämnden

KS/2016:408

12.

Fyllnadsval av ersättare i Arvodesberedningen. KS/2016:408

13.

Anmälan av inkomna skrivelser

ORUST KOMMUN

Bengt Torstensson

Marie-Louise Bergener

Ordförande

Sekreterare

Föredragande

2016-03-01
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Sirko Witte (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Bengt Torstensson (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)

11
12
13
14
15
16
17

Orvar Martinsson (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

23
24
25
26
27

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Arne Johansson (C)

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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KF §
Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Lena Dickson (SD)
Fredrik Stengavel (SD)

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (FO)
Anders Wingård (FO)

38

Lena Janson (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Dan Wikström (V)

39

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Solveig Pettersson (KD)
Christer Persson (KD)

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)
Summa

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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Vad är hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr KS/2016:398
Rasool Awla, som är statsvetare, sociolog och doktorand vid Göteborgs universitet,
föreläser om våra kulturella skillnader, livsmönster och förutsättningar.
__________
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Interpellationer och frågor
Dnr KS/2016:146

6
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Reviderad Investeringsbudget 2016
Dnr KS/2015:44
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10, § 160, att godkänna justeringar av
investeringsbudget för 2016 och att ytterligare justering av den ska ske när utfallet av
2015 års investeringar är klart. Investeringsnivån beslutades till 179,1 mkr.
Anledningen till att en ytterligare justering ska göras är att när utfallet är klart för 2015
kan man se vad som behöver överföras till 2016 avseende ej avslutade projekt och
därmed få en mer hållbar budget. Samtidigt kan även andra justeringar göras som
bedöms nödvändiga.
I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 föreslås följande
förändringar:
Budget 2016 investeringar - affärsdrivande
Verksamhet
Affärsdrivande

Indelning
Fjärrvärme

Projekt (tkr)
Ombyggnation fjärrvärmepanna Ellös
Reinvestering fjärrvärme ledningsnät
Reinvestering fjärrvärmeanläggningar
Uppdatering styrsystem Ellös och Henån fjärrvärme

Fjärrvärme Summa
Renhållning
Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr
Förbättringsåtgärder ÅVC Månsemyr
Molok Gullholmens gästhamn
Molok Käringsön gästhamn
Reningsverk, lakvattendamm Månsemyr
Renovering, garage och verkstadsbyggnad Månsemyr
Utökad sorteringsplatta Månsemyr
Renhållning Summa
Vatten &
Nytt reningsverk på västra Orust (proj)
avlopp
Nytt reningsverk västra Orust
Ombyggnation Tuvesviks ARV
Ommålning Svanesunds ARV
Reinvestering VA ledningsnät
Reinvesteringar VA, anläggningar
Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk1
Utbyggnad av huvudledningar VA Slussen
Utlopp reningsverk västra Orust
VA från exploateringsomr Henån 1:272-75 Kaprifol
VA-ledning Henån-Slussen
VA-ledning Hästekälla-Tuvesvik
VA-sanering från exploateringsområden Kungsviken
VA-saneringar Orust, fyra områden
Ventilationssytem Svanesunds AVR
Vatten och avlopp Summa
Affärsdrivande Summa

Budget KFbeslut dec
-410
-200
-200
-810

-200
-200

-400
-800
-32 000

-700
-1 000
-1 000
-4 000
-760
-150
-9 100
-11 530
-700
-61 740
-62 950

Förslag
reviderad
budget
2016
-200
-200
-250
-330
-980
-800
-1 000
-250
-100
-500
-1 000
-3 650
-200
-12 000
-700
-500
-500
-1 000
-1 000

-150
-9 000
-1 000
-19 485
-3 770
-700
-50 005
-54 635
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Budget 2016 investeringar - skattefinansierade
Verksamhet
Lärande

Indelning
Fsk/skola

Projekt (tkr)
Bagarevägens förskola, nybyggnation
IKT-datorer
Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor
Inventarier Ängås skola
Mindre investeringar lärande
Ombyggnation Ellös skola
Ombyggnation Varekils skola
Ombyggnation Ängås skola
Varekils skola utemiljö
Varekils skola, åtgärder trafiksituation
Åtgärder Henåns skola

Fsk/skola Summa
Lärande Summa
Omsorg
Omsorg
Boenden för ensamkommande
Inventarier till boenden för ensamkommande
Inventarier utökad daglig verksamhet
LSS-boende 6 platser
Mindre investeringar omsorg
Nyckelfri hantering, hemtjänsten
Ombyggnation Ängsviken
Projektering ombyggn pensionärslägenheter Ellös
Trygghetslarm, särskilda boenden
Omsorg Summa
Omsorg Summa
Samhällsutveckling Hamnar
Henån, byte bryggdäck ingår i översvämn. Henån
Henån, byte flytbryggor
Inköp biljettautomat vid gästhamnar
Reinvestering hamnar
Ångbåtsbrygga Edshultshall
Åtgärder hamn och kaj Ellös
Hamnar Summa
Övrigt
Allmänna p-platser Tuvesvik
Andningsskydd för rökdykning
Brandstationen Svanesund, ventilation & värme
Cykelvägar hela Orust, nytt projekt
Exploatering, väghöjning Kungsviken
Fordon till brandvärn
Fritidsgård
Förstärkningsåtgärder längs ån i Henån
Gångbro och gångväg Kungsviken exploatering
Mindre investeringar samhällsutveckling
Möbler Ängås kontorslokaler
Nytt tak Orust ridklubb
Oförutsett fastighet
Personalutrymmen Tuvesvik
Räddningsfordon
Strategiska markinköp
Städlyftet
Översvämningsåtgärder i Henåns centrum
Övrigt Summa
Samhällsutveckling Summa
Stab
Stab
Bredbandsstruktur, utbyggnad
Fibernätsanslutningar till kommunens verksamheter
IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk
Mindre investeringar kommunstyrelsen
Mindre investeringar staben
Ombyggnation kommunhus
Utökad datalagringskap & säkerhetshöjande åtg
Stab Summa
Stab Summa
Skattefinansierade summa:

Budget KFbeslut dec
-5 579
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-2 400
-500
-100
-48 500
-63 879
-63 879
-1 000
-500
-250
-900
-720
-300
-200
-1 880
-5 750
-5 750
-600
-450
-900
-500
-2 450
-470
-500
-50
-300
-600
-900
-350
-900
-100
-4 000
-45
-7 000
-15 215
-17 665
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-17 700
-200
-28 900
-28 900
-116 194

Förslag
budget
2016
-9 461
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-1 500
-22 767
-500
-2 750
-48 397
-92 175
-92 175
-10 000
-500
-500
-250
-900
-300
-1 880
-14 330
-14 330
-7 000

-900
-5 000
-645
-13 545
-350
-500
-700
-100
-1 260
-300
-1 000
-600
-616
-900
-523
-750
-1 500
-100
-4 000
-3 000
-45
-16 244
-29 789
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-5 000
-200
-16 200
-16 200
-152 494
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Budget 2016 investeringar (tkr)
Indelning
Affärsdrivande:

Verksamhet
Fjärrvärme
Renhållning
Vatten & avlopp
Affärsdrivande summa:
Skattefinansierade: Lärande
Miljö- och Bygg
Omsorg
Samhällsutveckling
Staben
Skattefinansierade summa:
Investeringar totalt:

Budget KFbeslut dec
-810
-400
-61 740
-62 950
-63 879
0
-5 750
-17 665
-28 900
-116 194
-179 144

Förslag
reviderad
budget
-980
-3 650
-50 005
-54 635
-92 175
0
-14 330
-29 789
-16 200
-152 494
-207 129

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-11 angavs att kommunstyrelsen under
år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60 miljoner kronor för att
finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor.
Den föreslagna investeringsbudgeten på 152,5 mkr för skattefinansierad verksamhet
kan inte täckas genom kommunens budgeterade resultat på 11,5 mkr och
avskrivningsmedel. Således krävs upplåning även för dessa investeringar. Därför
föreslås att beslutet att enbart lånefinansiera affärsdrivande verksamheters
investeringar upphävs.
Hur stort upplåningsbehovet i verkligheten blir under 2016 kan inte sägas nu. Under
2015 fanns beslut om upplåning på 210 mkr men endast 150 mkr behövde upplånas.
Behovet av upplåning är beroende av likviditetsbehovet vilket i sin tur är beroende av
bland annat hur mycket och i vilken takt investeringarna genomförs. Ett nytt beslut
om låneram för nyupplåning kan behöva fattas under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09
2016-02-10, § 21

Arbetsutskottet
______

Hans Pettersson (M) anmäler att moderaterna inte deltar i beslutet.
Ulf Sjölinder (L) anmäler att liberalerna inte deltar i beslutet.
Kristina Svensson (MP) bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 207,1 mkr samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11 om att nyupplåning 2016 endast
får ske för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet.
______
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Godkännande av reviderade aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal mellan
Tjörns kommunala förvaltnings AB och Orust kommun
Dnr KS/2015:953
Efter en information i kommunstyrelsens arbetsutskott den11 juni 2015 om
Tjörnlådan av vd för Tjörns Måltids AB och Tjörns kommunchef, gav
kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att
ta fram ett förslag till en lösning på frågan om mat och matdistribution till
biståndsbedömda brukare i Orust kommun.
Förvaltningsområdeschefen föreslog i sin utredning att ställa en förfrågan till Tjörns
kommun om Orust kommun kan erhålla ett delägarskap i Tjörns Måltids AB.
Bakgrunden är att detta anses vara det bästa sättet att hantera måltidsdistributionen,
ställt mot att upphandla motsvarande tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26 § 221 att vända sig till Tjörns kommun med
förfrågan om delägarskap i Tjörns måltids AB.
Tjörns kommun äger samtliga aktier i moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings
AB (TKFAB). I bolagskoncernen ingår bland annat Tjörns Måltids AB (TMÅAB)
som producerar och levererar måltider till olika verksamheter i kommunen. TKFAB
äger samtliga aktier i TMÅAB.
Enligt upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal köper Orust kommun 9 % av aktierna
i Tjörns Måltids AB från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB). Priset för
aktierna, 90 st, uppgår till totalt 193 907 kr.
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med
två till fem suppleanter. Enligt upprättat förslag väljer Tjörns kommun lägst två och
högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer
en ledamot och en ersättare. Tjörns kommun utser presidiet i styrelsen.
Bolaget ska ha en ordinarie lekmannarevisorer och en ersättare. Tjörns kommun utser
enligt förslaget lekmannarevisorn och ersättaren. Därutöver väljer bolagsstämman en
auktoriserad revisor och en ersättare.
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun respektive i Orust kommun avgör var för sig
hur mycket av den kommunala verksamheten som ska överlämnas till TMÅAB.
Antalet måltider, prissättning per måltid och övriga närmare detaljer om regleras i
separata avtal mellan beställande nämnd/förvaltning och TMÅAB.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-08 § 166 under förutsättning av Tjörns
kommunfullmäktiges motsvarande beslut om godkännande, att godkänna
aktieöverlåtelseavtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns kommunala förvaltnings AB
och Orust kommun, att godkänna aktieägaravtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust kommun, samt att därmed till ändamålet
anvisa 193 907 kronor ur likvida medel.
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Tjörns kommunfullmäktige beslutade dock samma dag att återemittera ärendet med
följd att ärendet måste tas om i båda fullmäktigeförsamlingarna då nya datum för
aktieöverlåtelse respektive ny avtalstid aktieägaravtalet måste införas i de två avtalen.
Tjörns kommun har inte i övrigt gjort någon ändring i det gamla förslaget.
Orust kommun förslås nu tillträda aktierna den 2 maj 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-2
Förslag till aktieägaravtal daterat 2016-01-20
Förslag till aktieöverlåtelseavtal daterat 2016-01-20
_____
Bertil Olsson (s) bifaller de reviderade avtalen enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar,
Under förutsättning att Tjörns fullmäktige samt de berörda aktiebolagsstämmorna
fattar motsvarande beslut,
att godkänna reviderat aktieöverlåtelseavtal, daterat 2016-01-20, mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust kommun, och
att godkänna reviderat aktieägaravtal, daterat 2016-01-20, mellan Tjörns kommunala
förvaltnings AB och Orust kommun, samt
att därmed till ändamålet anvisa 193 907 kronor ur likvida medel.
_____
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Överlåtelse av Tillägg till Exploateringsavtal för Kungsviken 1:25
Dnr KS/2010:378
Orust kommun tecknade 2010-03-26 ett exploateringsavtal med fastighetsägaren till
Kungsviken 1:25. Detta exploateringsavtal överläts till Kungsviken Hamn AB genom
beslut i KF 2015-12-10. I överlåtelsen missades att det fanns ett tillägg till
exploateringsavtalet som också behöver överlåtas till samma företag.
Tilläggsavtalet reglerar överlåtelse av mark utan ersättning till kommunen och en
ersättning för trafiksäkerhethöjande åtgärder, exploatören förbinder sig att betala en
andel per byggrätt inom sitt exploateringsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-22
Överlåtelseavtal 2016-01-22
Utskottet för samhällsutveckling 2016-02-09, § 22
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medgivande för överlåtelse av Tillägg till Exploateringsavtal för Kungsviken
1:25 till Kungsvikens Hamn AB enligt föreslaget överlåtelseavtal daterat 2016-01-22.
______
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Fördelning av ansvar och befogenheter för verksamhetslokaler
Dnr KS/2015:1899
Mats Överfjord (M) föreslår i motion 2015-10-19,
- att bara lokaler som nyttjas inom respektive verksamhetsområde belastar och
bokförs på verksamhetsområdet samt
- att lokaler som inte nyttjas inom respektive verksamhetsområde, är under
uppförande, renovering, avveckling, etc belastar och bokförs på
samhällsutveckling.
Syftet med motionen är att åstadkomma en effektivare fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett yttrande över motionen. I yttrandet
anförs att förvaltningen uppfattar att motionen syftar till att skapa incitament för
verksamheter och fastighetsförvaltning att arbeta mer aktivt med
lokaleffektiviseringar genom att verksamheter ska kunna bli av med hyreskostnader
för lokaler som inte behövs och att samhällsutveckling genom att få hyreskostnaden
stimuleras till att se hur lokalerna kan användas för andra ändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att sådan styrning kan bidra till
bättre effektivitet. Samtidigt kräver det att man har en modell som reglerar de
kommuninterna mellanhavandena rörande hyresavtal, budgetering mm. En
genomgång behöver därför göras om hur regler, rutiner ska utformas och hur
verksamhetens arbete påverkas. Det finns ett pågående ärende inom kommunen
”Riktlinjer för internhyra”, som behandlades i kommunfullmäktige 2015-03-12, § 28.
Kommunfullmäktige beslöt då återremittera ärendet. Det är lämpligt att de förslag
som framförs i motionen beaktas i samband med detta ärende.
Beslutsunderlag
Motionen 2015-10-19
Tjänsteskrivelse 2016-02-04
Arbetsutskottet 2016-02-10, § 24
______
Elsie-Marie Östling (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att anse
motionen besvarad.
Ordföranden frågar om detta förslag bifalls, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
______
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Rapport av gynnande beslut som inte verkställts - enligt SoL o LSS
Dnr KS/2016:13 KS/2016:181
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 4 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

12
1
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

6
1
0

Utöver ovanstående redovisning har inom vård och omsorg tre beslut ej verkställts på
grund av att ansökningarna har återtagits.
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 14 januari 2016.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Utskottet för omsorg 2016-02-09, § 23
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 4 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 3 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_____

2016-03-01

15

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ledamot
i Framtidsgruppen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och återkommer med ny ledamot på
kommunfullmäktiges möte 2016-03-10.
___________

2016-03-01

16

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ersättare
i Kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och återkommer med ny ersättare på
kommunfullmäktiges möte 2016-03-10.
___________

2016-03-01

17

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ersättare i Valberedningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:189
Leif Apelgren (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2016-01-27, uppdraget som ersättare
i Valberedningen.
__________

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och återkommer med ny ersättare på
kommunfullmäktiges möte 2016-03-10.
___________

2016-03-01

18

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ersättare i Miljö- och Byggnadsnämnden
Dnr KS/2016:408
I skrivelse daterad 25 februari 2016 avsäger sig Christina Kobel (OP) uppdraget som
ersättare i Miljö- och Byggnadsnämnden.
__________

2016-03-01

19

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ersättare i Arvodesberedningen.
Dnr KS/2016:408

I skrivelse daterad 25 februari 2016 avsäger sig Christina Kobel (OP) uppdraget som
ersättare i Arvodesberedningen.
__________

2016-03-01

20

Kommunfullmäktige

Anmälan av inkomna skrivelser

Protokoll från Länsstyrelsen – Ny ledamot i kommunfullmäktige Nils Pettersson
(M) och ny ersättare i kommunfullmäktige Bodil Näslund (M) efter Leif Appelgren
Protokoll från Länsstyrelsen – Ny ersättare i kommunfullmäktige Christina Kobel
(OP) efter Lasse Dennerbro.
__________

