
                                                    
  
                               KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 
 2018-01-16 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 24 januari 2018  

Tid Klockan 18.00 

Plats Tingshuset i Mellerud 
 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Gunnar Karlsson (C) och Anette Levin (L) 
Val av ersättare för justerare – Jeanette Krafft (C) och Ulf Rexefjord (SD) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 2018-01-29, klockan 15.00 

• Presentation av nya kommunchefen 
 
Ärenden Sida 
 

1.  Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun  3 

2.  Nämndmål för Melleruds kommun 2018  21 

3.  Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)  
2018-2022  

34 

4.  Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag  
samt förtroendevalda inom politiska organ inom Melleruds kommun  

40 

5.  Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av 
medborgardialogen  

54 

6.  Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 57 

7.  Nytillkomna medborgarförslag 86 

8.  Anmälan om inkomna ärenden 87 
 
Mellerud 2018-01-17 
 
 
Morgan E Andersson Anna Granlund 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare 
 
OBS! Under 2018 kommer Melleruds kommun att börja filma fullmäktiges 
sammanträden för att göra dessa tillgängliga på kommunens webbplats.  

 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  
 



                                                     
 
 
 

 
Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet.  
Anmälan sker till respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett. 
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till  
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04  
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående 
anmälas till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 
12.00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. 
Motion som kommer in senare får motionären själv kopiera upp om den ska  
lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet 
senast klockan 12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att 
ställa den.  

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet 
senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt 
interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. 
 
Fråga 

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet  
senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 
att ställa den. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har 
ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller  
telefon 0530-181 04. 
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