TILLKÄNNAGIVANDE
Kommunfullmäktiges sammanträde
Datum

Onsdagen den 27 februari 2019

Tid

Klockan 18.00

Plats

Tingshuset i Mellerud

Program
• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Eva Pärsson (M) och Berny Dahlberg (SD)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD) och Christine Andersson (S)
• Tidpunkt för protokollets justering – fredag 1 mars 2019, kl. 13.00
• Presentation av kommunrevisorernas uppdrag/verksamhet
• Presentation av kommunens styr- och ledningssystem
Ärenden
1.

Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

2.

Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun

3.

Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds kommun (förnyad)

4.

Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförandes och 2:e vice ordförandes
arvode

5.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud gör för
att förhindra olyckor vid övergången vid järnvägsstationen

6.

Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om när det till kultur- och
utbildningsnämnden återremitterade förslaget på taxor och avgifter för 2019
kommer att föreläggas kommunfullmäktige för beslut

7.

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

8.

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma
2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023

9.

Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund
2019-2022

10.

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF) 2019-2022

11.

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DVVJ) 2019-2022
Kommunstyrelsekontoret
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 11
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Orgnr: 212 000-1488

12.

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet 2019-2022

13.

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp)
2019-2022

14.

Nytillkomna medborgarförslag

15.

Anmälan om inkomna ärenden

Föredragningslista samt fullständiga handlingar i de olika ärendena finns
tillgängliga på
 Kommunkontoret – Storgatan 11 i Mellerud
 Kommunens hemsida – www.mellerud.se
 Biblioteket i Mellerud (dator)
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Kom gärna och lyssna!
OBS! Under 2019 kommer Melleruds kommun att filma fullmäktiges
sammanträden för att göra dessa tillgängliga på kommunens webbplats.
Mellerud 2019-02-20
Roland Björndahl
Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Engqvist
Kommunfullmäktiges sekreterare

