Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-17
Datum:

Onsdagen den 17 april 2013

Tid:

kl 19.00 – 19.45

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Onsdagen den 24 april, klockan 11.00.

Paragrafer:

21-24

Utses att justera:

Marie-Louise Nielsen (KD) och Ulf Wetterlund (FP)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Marie-Louise Nielsen (KD)

Ulf Wetterlund (FP)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-04-17

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2013-04-25

2013-05-17

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Bert Åkesson (S)
Anne-Lie Palm (S)
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)
Sofia Vinberg Kempe (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Alexandra Grönvall (FP)
Karin Hallhagen (C)
Paulina Svenungsson (C)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Carl Carlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Anita Andreasson (S) tjänstgör för Uno Ekberg (S)
Göran Sühl (S) tjänstgör för Annika Liljeros (S)
Carl-Axel Carlstein (M) tjänstgör för Camilla Waltersson Grönwall (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Göte Andersson (V)
Jens Nielsen (KD)
Marianne Genborg (KD)
Tjänstemän
Maria Olegård, kommunsekreterare
Helena Grimm, miljöplanerare § 25
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§ 21
Godkännande av dagordningen
Inga avsägelser och fyllnadsval har inkommit till dagens sammanträde varför ärende nr
två på utsänd föredragningslista kan utgå.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr två utgår och att i övrigt godkänna
föredragningslistan.
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§ 22
Information om förändring av personalstyrkan vid
räddningstjänsten
Dnr 2013/KS0078 Dpl 015
Sammanfattning
Enligt handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor 2012-2014 för Lilla
Edets kommun skall beredskapsstyrkan bestå av sex brandmän, en styrkeledare och en
insatsledare.
Med anledning av underbemanning vid räddningstjänsten saknas i nuläget full
bemanning både för hel- och deltidspersonal.
En möjlighet att klara en rimlig bemanning i nuvarande situation vore att förändra
styrkan till en miniminivå av sex personer i tjänst vid de tillfällen det inte går att kalla in
extra personal. Lilla Edets kommun har även möjlighet att få hjälp av Norra Älvsborgs
räddningsförbund med föreskriven befälskompetens, när detta saknas i styrkan.
Länsstyrelsen ser inte något hinder i denna lösning utan har lämnat sitt medgivande.
Miljö- och byggnämnden har rätt att fatta beslut i frågan men beslutet ska informeras
om i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Beslut expedieras till
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-17
§ 23
Kommunstyrelsens ordförande lämnar aktuell information
Dnr 2013/KS0078 Dpl 015
Sammanfattning
GR
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsdirektör, Nils-Gunnar Ernstsson, skall
gå i pension och Helena Söderbäck har rekryterats som hans efterträdare.
Samtliga GR-kommuner har deltagit i rådslagsmöten om Uthållig Tillväxt. Tillsammans
ska vi föra det gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar
vidare och ytterligare förstärka kommunernas delaktighet i regionens utveckling.
Målsättningen är att kunna behandla resultatet av rådslagen i förbundsfullmäktige under
2013.
Göteborg-Oslo-samarbetet
Under denna mandatperiod har kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet och i
Mölndals kommuner varit GR:s representanter i Göteborg-Oslo-samarbetet. Dessa är
även representanter i Göteborg-Oslo-rådet som även består av bl.a representanter för
Oslo kommun, Askerhus fylkeskommun, Östfold fylkeskommun, Haldens kommun,
Universiteten i Oslo och Göteborg, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och
representanter för näringslivsfrågor i både Sverige och Norge. Syftet med projektet är
att de ska ske en utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Oslo.
Rekrytering kommunchef
Efter att Johan Fritz, tidigare kommunchef, slutat sin anställning i kommunen har en
rekryteringsprocess pågått i syfte att finna hans efterträdare. Rekryteringsprocessen har
avbrutits då man inte hittade den rätta kandidaten. Förslaget är att nuvarande
tillförordnad kommunchef, tillika kanslichef, Lena Palm förordnas under tiden fram till
den 31 december 2014. Frågan kommer att dels behandlas i nästa centrala
samverkansgrupp samt kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 24
Handlingsplanen utifrån kommunens miljömål
Sammanfattning
2005 antogs miljömål för Lilla Edets kommun. För vissa av de mål som anges finns
målstyrning genom miljötillsynsplanen men för många mål finns inga styrande åtgärder.
Till detta behövs en handlingsplan.
För att veta nuläget och hur det förändras samlas det årligen in underlag till kommunens
miljöredovisning som utgår från kommunens miljömål. Utöver denna redovisning har
även en checklista besvarats av flertalet förvaltningar. Checklistans uppgift är att fånga
in det arbete som pågår i kommunens verksamheter och därifrån plocka fram åtgärder
som leder mot miljömålen.
Genom att målstyra miljöarbetet med en handlingsplan blir det tydligare vad som
behöver göras för att nå målen. Handlingsplanen revideras årligen i samband med
kommunstyrelsens sista möte före årsskiftet vilket gör att den ligger i takt med
budgetarbetet.
Handlingsplanen kan också fungera som uppslag till åtgärder för alla förvaltningar som
ett led i att uppfylla Kommunfullmäktiges mål.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

