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Beslutande
Ledamöter
MariAnne Andersson (S) ersätter Ingemar Ottosson (S)
Göran Suhl (S) ersätter Uno Ekberg (S)
Bert Åkesson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Ulla Linnnarsson (S) ersätter Kjell Johansson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Carlos Rebelo da Silva (S)
Anita A Björk (S)
Leif Håkansson (S)
John Nordling (S)
Lola Sühl (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Kim Pedersen (V) ersätter Sofia Vinberg Kempe (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Michelle Winkler (FP) ersätter Alexandra Grönvall (FP)
Karin Hallhagen (C)
Roy Beckman (C) ersätter Elinor Svenungsson (C)
Jörgen Andersson (C)
Julia Färjhage (C)
Zara Blidevik (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Jesper Lunde (M) ersätter Tomy Granqvist (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Tommy Nilzén (MP)
Christer Ädel (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Göte Andersson (V)
Carl-Axel Carlstein (M)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Britt-Marie Nilsson, projektledare SOLTAK § 38
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§ 35
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag.
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§ 36
Avsägelser och fyllnadsval
Dnr 2011/KS0013
Sammanfattning
Elinor Svenungsson (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Gustaf Svenungsson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i utbildningsnämnden samt ersättare i jämställdhetsberedningen.
Tomy Granqvist (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, vice
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning samt ledamot i kommunstyrelsen.
Kamilla Nilsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i individnämnden.
Anne-Lee Alenmalm (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Med anledning av att Roy Åkesson (S) avlidit uppstår ett vakant uppdrag som ledamot i
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm, daterad 2013-09-11
Avsägelse från Kamilla Nilsson, daterad 2013-09-11
Avsägelse från Tomy Granqvist, daterad 2013-09-08.
Avsägelse från Elinor Svenungsson, daterad 2013-08-29.
Avsägelse från Gustaf Svenungsson, daterad 2013-08-21.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2.

Kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen ny sammanräkning efter Elinor
Svenungsson (C) och Tomy Granqvist (M).

3.

Kommunfullmäktige väljer Paulina Svenungsson (C) till ny ersättare i
kommunstyrelsen för tiden fram till 2014-12-31.

4.

Kommunfullmäktige väljer Fredrik Hermansson (C) till ledamot i
utbildningsnämnden för tiden fram till 2014-12-31.

5.

Kommunfullmäktige väljer Julia Färjhage (C) till ersättare i
jämställdhetsberedningen för tiden fram till 2014-12-31.

6.

Kommunfullmäktige väljer Lars-Erik Anderström (M) till vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till 2014-10-31.
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7.

Kommunfullmäktige väljer Camilla Olofsson (M) till ledamot i kommunstyrelsen
för tiden fram till 2014-12-31.

8.

Kommunfullmäktige väljer Michael Grönlund (M) till ersättare i kommunstyrelsen
för tiden fram till 2014-12-31.

9.

Kommunfullmäktige väljer Anna-Lee Alenmalm (M) till ledamot i individnämnden
för tiden fram till 2014-12-31.

10. Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot till miljö- och byggnämnden.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Elinor Svenungsson
Gustaf Svenungsson
Tomy Granqvist
Kamilla Nilsson
Anne-Lee Alenmalm
Paulina Svenungsson
Fredrik Hermansson
Julia Färjhage
Lars-Erik Anderström
Camilla Olofsson
Michael Grönlund
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Jämställdhetsberedningen
Miljö- och byggnämnden
Individnämnden
Personalavdelningen
IT-avdelningen
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§ 37
Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2012/KS0238
Sammanfattning
Kommuner ska rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL till
länsstyrelsen, kommunens revisorer och fullmäktige. Det är den beslutande nämnden,
som är ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som skall stå för rapporteringen.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 2013-08-26 § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 38
Information om pågående arbete med SOLTAK AB
Dnr 2013/KS0010
Sammanfattning
Britt-Marie Nilsson, projektledare för SOLTAK , presenterar sig och sin bakgrund och
informerar om arbetet i SOLTAK, projektorganisation och pågående förstudier samt
innehållet i förstudierna. SOLTAK AB:s kommer först att arbeta med
verksamhetsprojekt och implementeringsprojekt.
Första bolagsstämman för SOLTAK AB kommer att hållas den 20 september.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 39
Förändring av indelning av valdistrikt samt förändring av namn
på valdistrikt
Dnr 2013/KS0145
År 2014 är det dels val till Europaparlamentet och dels val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Med anledning av detta föreslås förändringar i
valdistriktsindelningen. I detta förslag berörs Göta, Lilla Edet norra och S:t Peders
valdistrikt. Förslaget innebär att ”Ryrsjöområdet” som idag tillhör Lilla Edet norra
flyttas till Göta och att Götas valdistriktsgräns flyttas söderut vilket innebär att S:t
Peders valdistrikt minskar. Syftet är att få en jämnare fördelning av antal
röstberättigade.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade om
det finns särskilda skäl.
Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning anpassas för
att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. Valdistrikten ska
vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg till
vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till
sin egen vallokal. Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska
landmärken, såsom t.ex vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen.
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom
ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Att döpa
valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte. Förkortningar av namn är inte tillåtna
utom S:t och S:ta samt väderstreckstillägg eller liknande. Innehåller valdistriktet flera
distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet, med det mest centrala namnet
först. Med anledning av detta föreslås S:t Peders valdistrikt istället benämnas ”LödöseTunge” och Ale-Skövdes valdistrikt föreslås benämnas ”Nygård-Prässebo”.
Den 1 december året innan valåret är sista dag för länsstyrelsen att beslut om
kommunfullmäktiges förslag om ändrad indelning i valdistrikt. Därefter kungör
länsstyrelsen ny valdistriktsindelning i ortstidningen. Länsstyrelsen godkänner
namnändringar av valdistrikten.
Valnämnden behandlade ärendet 2013-05-29 § 1 och beslutade flytta gränsen till
valdistrikt Göta ytterligare söderut gentemot tjänstemannaförslaget. Det är nu
valnämndens beslut som går vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-08-28 § 85
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-14 § 77.
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-07-09
Kartbilaga
Valnämndens protokoll 2013-05-29 § 1.
Yrkande
Peter Spjut (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens punkt 1 men lämnar följande
ändringsyrkande av punkt 2.
”Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att valdistrikt S:t Peder benämns ”Lödöse
– Södra Tunge”, Ale-Skövde benämns ”Nygård-Prässebo” och Göta benämns ”Göta –
Norra Tunge”.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens punkt
1 och ställer därefter proposition på dels kommunstyrelsens förslag punkt 2 och dels på
Jörgen Anderssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen ny valdistriktsindelning i Lilla Edets
kommun, enligt kartbilaga.
2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att valdistrikt S:t Peder benämns
”Lödöse-Tunge” och valdistrikt Ale-Skövde benämns ”Nygård-Prässebo”
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-11
§ 40
Val av ett ombud till bolagsstämman för SOLTAK AB
Dnr 2011/KS0013
Sammanfattning
Linda Holmer Nordlund (V) föreslås till ombud för SOLTAK AB bolagsstämma.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Linda Holmer Nordlund (V) till ombud för SOLTAK AB
bolagsstämma.
Beslutet expedieras till
Linda Holmer Nordlund
SOLTAK AB

