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Måndag 6 maj 2019

Tid:
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Frej Dristig (SD) och Mats Nilsson (V)
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Eva Lejdbrandt (L)
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Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-06

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-05-14

2019-06-05
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Kommunledningsförvaltningen
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Maria Olegård
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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Anna Lärk Ståhlberg (C)
Jens Ericson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Camilla Waltersson Grönvall (M)
Camilla Olofsson (M) ersätter Andreas Nelin (M)
Zara Blidevik (M)
Peder Engdahl (M)
Jonas Hilmersson (KD)
Eva Lejdbrandt (L)
Angelica Foksröd (MP)
Kjell Johansson (S) ersätter Carin Thorén-Hansson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Harry Berglund (S)
Maria Johnsson (S) ersätter Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Annette Fransson (S)
Kristian Hermansson (S)
Vesna Källström (S)
Mats Nilsson (V) ersätter Linda Holmer Nordlund (V)
Peter Spjuth (V)
Mattias Ternehäll (SD)
Frej Dristig (SD)
Johan Johansson (SD)
Per-Anders Sturk (SD)
Ann-Christine Johansson (SD)
Jari Kalliomäki (SD)
Daniel Martinsson (SD) ersätter Christer Ädel (SD)
Christopher Kelleby (C)
Anders Willgard (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Carina Andersson (C)
Johan Blixth (C)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Marianne Genborg (KD)
Michelle Winkel (L)
Roger Sundström (SD)
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Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Helena Söderbäck, GR, § 57
Anna-Lena Johansson, BRG, § 57
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§ 56
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:



Avsägelse från Thuraya Svensson (KD) från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Avsägelse från Jessica Qvint (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillägg.
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§ 57
Kommunens roll i Göteborgsregionen
Sammanfattning
Representanter för Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG)
redogör för dess respektive verksamhet och vilken nytta kommunen kan ha av GR och
BRG.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 58
Nominering av nämndeman till Vänersborgs Tingsrätt
Dnr KS 2019/33
Beslut
Kommunfullmäktige nominerar Mats Nilsson (V) till nämndeman i Vänersborgs
Tingsrätt.

Beslutet expedieras till
Vänersborgs Tingsrätt
Mats Nilsson
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§ 59
Avsägelse från Thuraya Svensson (KD) från uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr KS 2019/33
Sammanfattning
Thuraya Svensson (KD) inkom 2019-05-03 med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Thuraya Svensson, daterad 2019-05-03
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Thuraya Svensson
Soltak/lön
Förtroendemannaregistret
Ingrid Murisoja, utredare
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§ 60
Avsägelse från Jessica Qvint (SD) från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval
Dnr KS 2019/33
Sammanfattning
Jessica Qvint (SD) inkom 2019-05-06 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jessica Qvint, daterad 2019-05-06
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Andreas Freiholtz (SD) till ersättare i
kommunstyrelsen för tiden fram till 2022-12-31.

Beslutet expedieras till
Jessica Qvint
Andreas Freiholtz
Soltak/lön
Förtroendemannaregistret
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 61
Gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och
Vänersborgsviken
Dnr KS 2019/164
Sammanfattning
Vattenresursen Göta älv och Vänersborgsviken är gemensam för flera kommuner och det
har ansetts som betydelsefullt att samarbeta och utveckla gemensamma förhållningssätt
och regelsystem för denna gemensamma resurs. Diskussionen om att skapa ett
gemensamt vattenskyddsområde som omfattar de intagslägen där kommunerna hämtar
vatten för dricksvattenproduktion har funnits sedan början av 2000-talet. Bland annat
anges detta som en viktig åtgärd i de regionala vattenförsörjningsplaner för
Göteborgsregionen som tagits fram både 2003 och 2014. Det ställs också krav på att
kommuner skall inrätta vattenskyddsområden i enlighet med åtgärdsprogrammet för god
vattenstatus som följer av EU:s Vattendirektiv.
Arbetet med vattenskyddsområdet initierades vid ett seminarium i januari 2008 där
politiker och tjänstemän inom VA-teknik, miljö, planering och kommunledning från
kommunerna längs Göta älv och Vänersborgsviken deltog tillsammans med industrin
och berörda myndigheter. Samtliga kommuner deltog på seminariet som följdes upp
med ett beslut om en förstudie som genomfördes samma år. Efter förfrågan i januari
2009 från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), förbundsstyrelsen, beslutade
samtliga berörda kommuner att medverka.
Efter flera års arbete kunde kommunerna enas om att gå ut på information med ett
förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Allmänhet och berörda
sakägare gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter under perioden 22/8 till
3/10 2018. Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
särskild rapport. Till följd av synpunkterna har ett antal förslag till förändringar i
vattenföreskrifter och vattenskyddsområdet föreslagits.
Således finns nu ett nytt förslag framtaget på vattenskyddsföreskrifter och
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken med syfte att på sikt säkra de
sex kommunernas, från Vänersborg till Göteborg, tillgång till råvatten av god kvalitet.
Förslaget till vattenskyddsföreskrifter, vattenskyddsområde och
informationsredogörelse framgår av bilagor.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-09 § 43
Info om förslaget
Tekniskt underlag för förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för
Göta älv och Vänersborgsviken, del A (läsanvisningar), E (avgränsning av
vattenskyddsområde inkl. karta), F (motiv till vattenskyddsföreskrifter inkl. föreskrifter)
samt G (konsekvensbeskrivning)
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslutet innebär i sig inga kostnader. Kostnader som uppstår som en följd av krav på
anmälan eller ansökan om tillstånd i föreskrifterna kommer att regleras i samband med
översyn av miljö- och byggnämndens taxa enligt miljöbalken.
Yrkande
Julia Färjhage (C) och Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till vattenföreskrifter och
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken; samt
att översända förslaget till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning efter att samtliga sex
kommuner (Vänersborg till Göteborg) har delgett varandra sina beslut.

Beslutet expedieras till
Kristian Nordström (för f.b till Länsstyrelsen)
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§ 62
Svar på motion om Inlandsön
Dnr KS 2018/24
Sammanfattning
Centerpartiet (Julia Färjhage, Jörgen Andersson, Paulina Svenungsson, Fredrik
Hermansson och Lars Ivarsbo) har i en motion, inkommen den 11 februari 2015,
föreslagit att kommunen agerar för att Inlandsön ska komma till användning för
kommuninvånare och turister samt att utvecklingen av Inlandsön sker i samråd med
invånare och i samarbete med företagare och föreningar i kommunen, där SFK Laxen
är en viktig part. Av motionen framgår bland annat att det finns preliminära planer på
en ny slussled, varför det inte tillåts några permanenta byggnationer på ön. Fram till
dess byggstart av sluss sker vill centerpartiet dock att Inlandsön inte ska stå oanvänd.
Området Inlandsön är en del av fastigheten Kanalområdet 1:1 som ägs av
Sjöfartsverket. Området ligger utanför detaljplan och inom strandskyddsområde.
Genom regeringens nationella plan för infrastruktur togs år 2018 ett beslut om nya
slussar i Göta älv, vilka ska anpassas till framtidens Vänersjöfart. Nuvarande sluss i
Lilla Edet ligger vid den nordvästra sidan om Inlandsön och det är i dagsläget oklart om
den nya slussen ska ligga väster eller öster om nuvarande sluss. En placering öster om
nuvarande sluss skulle enligt kommunens mark- och exploateringschef påverka
Inlandsön mer än om placering sker väster om slussen. Trolig byggstart för ny sluss har
tidigare officiellt angetts vara år 2026. Vid kontakt med Sjöfartsverket i detta ärende
har även år 2024 nämnts. Sjöfartsverket har samtidigt uppgett att redan nästa år ska
Vattenfall, som äger kraftstationen som ligger öster om Inlandsön, utföra
dammsäkerhetshöjande åtgärder vid kraftstationen. En stor del av Inlandsön ska därvid
tas i anspråk som arbetsområde. Transport av material och massor kommer ske via den
norra bron över älven. På direkt fråga om hur Sjöfartsverket i dagsläget skulle ställa sig
till en förfrågan om att få använda Inlandsön för olika tillfälliga verksamheter för
allmänhet och turister har svaret varit nekande med hänvisning till Vattenfalls
kommande arbete. Då det klargjorts att kommunen inte kommer få rådighet till marken
på Inlandsön för tillfällig verksamhet är det i nuläget inte meningsfullt att göra
ytterligare utredning om det finns intresse från företagare att bedriva verksamhet på
Inlandsön eller möjligheten till tidsbegränsade bygglov och strandskyddsdispens för de
ändamål som motionen tar upp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-09 § 47
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Centerpartiets motion 2015-02-11
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-12-08, § 102
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Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 63
Svar på motion om arrendeavtal för Nygårds ryttarsällskap
Dnr KS 2018/26
Sammanfattning
Jörgen Andersson och Julia Färjhage, Centerpartiet har inkommit med en motion
angående Nygårds Ryttarsällskap. Nygårds Ryttarsällskap har sin anläggning på
kommunal mark strax utanför Nygårds samhälle. Klubben startades för 38 år sedan av
människor med egna hästar som behövde en plats att träna på.
För att utvecklas och göra anläggningen tillgänglig för personer med rörelsehinder vill
föreningen ha vatten och avlopp. Föreningen har haft möjlighet att söka pengar från
bl.a. Allmänna Arvsfonden för detta men då krävs ett tioårigt arrende med kommunen.
Motionärerna yrkar att kommunen förlänger arrendet med Nygårds Ryttarsällskap.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-09-26/§ 62 och hänvisar
till två gällande arrendeavtal dels för befintliga grusplaner och byggnader, dels för
betesmarker. Löptiden för båda arrendeavtalen är tio år, vilket tillgodoser
motionärernas yrkande.
Området där arrendena ligger kommer på sikt att exploateras. När detta sker beror på
efterfrågan av bostäder i Nygårds området. Detaljplanering krävs före exploatering.
Någon detaljplanering för området ligger inte med i årets investeringsplan. Om en
detaljplan skulle startas kan en antagen detaljplan tidigast vara klar 2022.
Efter kontakt mellan kommunen och Nygårds ryttarsällskap konstateras att frågan
om förlängning av arrende p.g.a. bidrag till vatten och avlopp inte längre är aktuell.
Eftersom arrende redan finns och behovet att förlänga arrende p.g.a. bidragsansökan
inte längre är aktuellt, föreslås motionen avslås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-09 § 42
Planerings- och exploateringschefens tjänsteskrivelse 2019-04-05
Kommunstyrelsens protokoll (återremiss) 2018-02-14/§ 21
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-26/§ 62.
Motion från Centerpartiet angående Nygårds Ryttarsällskap.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Finansieringsfrågan är inte aktuell i detta skede.
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Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Camilla Olofsson (M) och Johan Johansson (SD) tillstyrker Jörgen Anderssons förslag.
Peter Spjuth (V) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
Jörgen Anderssons yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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§ 64
Begäran om utökat investeringsanslag för inköp av iPads och
datorer till skolan
Dnr KS 2019/173
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten för 2019 i Mål- och resursplanen
som antogs 2019-01-21 § 14.För 2019 fastställdes investeringsutrymmet till 45 000 tkr
varav 20 000 tkr inom skattefinansierad verksamhet. I skolans verksamhet finns ett
behov av att införskaffa 190 iPads och 680 datorer till ett värde av ca 5 000 tkr. Med
hänsyn tagen till kommunens goda likviditet samt det låga ränteläget är det ekonomiskt
fördelaktigt för kommunen att köpa in iPads samt datorer. Dessutom finns det ett
ekonomisk värde i utrustningen även efter tre år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-09 § 44
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-01
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Finansieringen av inköpen av ipads och datorer sker ur eget kapital
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige utökar 2019 års investeringsram med 5 000 tkr för inköp av iPads
och datorer till skolan.

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Leif Gardtman, bildningschef
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