Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-10
Datum:

Onsdagen den 10 december 2014.

Tid:

kl 18.00 – 18.55

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Onsdagen den 17 december, klockan 16.00

Paragrafer:

114-131

Utses att justera:

Leif Kinnunen (FP) och Jörgen Andersson (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Leif Kinnunen (FP)

Jörgen Andersson (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-12-10

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-12-18

2015-01-09

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård

1

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-10
Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Kjell Johansson (S)
Anita A Björk (S) ersätter Malin Edvardsson (S)
Carlos Rebelo da Silva (S)
Lola Sühl (S)
Leif Håkansson (S)
Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Kim Pedersen (V) ersätter Linda Alsing (V)
Leif Kinnunen (FP)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Zara Blidevik (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Michael Grönlund (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Anna Larsson (MP) ersätter Emma Samuelsson (MP)
Anders Johansson (SD)
Christer Ädel (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Lars John Nordling (S)
Göran Sühl (S)
Anita Andreasson (S)
Harry Berglund (S)
Ulf Wetterlund (FP)
Ethel Augustsson (C)
Zara Blidevik (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Christian Samuelsson (MP)
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Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef
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§ 114
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med följande ärenden:



Val av 1 ledamot och 1 ersättare i direktionen samt 1 representant i Samrådet för
Tolkförmedling Väst
Motion från Carl Carlsson (SD) om tydlig skyltning vid avfarter mot Lödöse, för
museét och järnvägsstationen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag.
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§ 115
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i direktionen samt 1
representant i Samrådet för Tolkförmedling Väst
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Leif Håkansson (S) föreslår att Ingemar Ottosson (S) är ledamot i direktionen och
representant i Samrådet för Tolkförmedling Väst.
Peder Engdahl (M) föreslår att Julia Färjhage (C) är ersättare i direktionen för
Tolkförmedling Väst.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer följande:
Ledamot

Ersättare

Ingemar Ottosson (S)

Julia Färjhage (C)

Representant
Ingemar Ottosson (S)

Beslutet expedieras till
De valda
Registratorn
Personalavdelningen
Tolkförmedling Väst

5

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-10
§ 116
Demokratiberedningens och Jämställdhetsberedningens
arbete under 2014
Sammanfattning
Bert Åkesson (S), ordförande i demokratiberedningen, redogör för beredningens arbete
under året. Beredningen har haft 2 protokollförda möten och bl a arbetat med tävlingen
”Kommunalråd för en dag” samt utvärderat och genomfört ortsutvecklingsmöten.
John Nordling (S), ordförande i jämställdhetsberedningen, redogör för beredningens
arbete under året. Beredningen har haft 2 protokollförda möten samt ett antal informella
träffar. Störst fokus har varit att arbeta fram ett förslag till jämställdhetsstrategi.
Beredningen har i dagarna överlämnat ett förslag till jämställdhetsstrategi, till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 117
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Dnr 2013/KS0153
Sammanfattning
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har beslutat om Vattenförsörjningsplanen
för Göteborgsregionen.
Det övergripande syftet för den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens
vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar
en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen, redovisar förslag till vision och mål samt
åtgärder för att uppnå målen. Förslaget pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter
för vattenförsörjningen i regionen och förslaget till vattenförsörjningsplan kan ses som ett
viktigt underlag för arbete med övergripande planering och kommunala
vattenförsörjningsplaner i regionens kommuner.
Planen kommer att vara en grund för Lilla Edets kommun att uppnå gott och hälsosamt
dricksvatten med säker tillgång till råvatten av god kvalité samt ett robust
vattenförsörjningssystem.
I tidigare remiss påpekade kommun vikten att ha insyn vid framtagning av mål, åtgärder
och uppföljning. Kommunen kommer ha full rådighet över åtgärder och finansiering som
berör måluppfyllelse i planen för Lilla Edets del.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 146
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 114
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-30 §
Beslut i GR´s förbundsstyrelse 9 maj 2014 dnr 09-117.32.
Sammanfattningen av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen.
Huvudrapport se länk nedan
http://www.grkom.se/download/18.34a5ef88147ad1eb7ebaa1/1409666363016/RVFP_
GR_huvudrapport_09-2014.pdf

Finansiering
Åtgärder som krävs för att uppnå målen i planen kommer hanteras i kommunens årliga
budget.
Yrkande
Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
”Under förutsättning att samtliga GR-kommuner gör detsamma”
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Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågan han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Ivarsbos
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
som grund för fortsatt arbete.
Reservation
Ledamöterna för Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lars Ivarsbos yrkande.
Beslutet expedieras till
GR
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 118
Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2014/KS0283
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt tider
då nämnderna ska fastställa sina ekonomiska dokument.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kl 8.30
14/1

Kl 08.00

Kl 19.00

--

--

December - 14

14/1

25/2
Dialog SBN och MBN
18/3
Tillika Folkhälsoutskott
22/4
Dialog Leifab
13/5
Dialog KFN och UBN
20/5
Tillika Folkhälsoutskott
10/6
Dialog IN och ON
12/8
Dialog SBN och MBN
2/9
Dialog Leifab
23/9
Tillika Folkhälsoutskott
4/11
Dialog IN och ON
16/12
Tillika Folkhälsoutskott

11/3

25/3

1/4

15/4

6/5

20/5

--

--

3/6

17/6

--

--

26/8

9/9

--

--

7/10

21/10

18/11

2/12

11/2

Jan 2016

9

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-10
Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om:
Årsrapport 2014

9 mars

Tertialrapport I

1 juni

Tertialrapport II

5 oktober

Taxor och avgifter

2 november

Verksamhetsplan

2 november

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 148
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 116
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-10-21
Yrkande
Peder Engdahl (M) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden ska vara på måndagar.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2015.
2. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta
beslut om de ekonomiska dokumenten.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Förvaltningscheferna
Nämndsekreterarna
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§ 119
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr 2014/KS0369
Sammanfattning
Kommunens reglemente ska revideras inför varje ny mandatperiod.
Kommunstyrelsens ansvar för samhällsplaneringen förtydligas genom föra över
följande uppgifter från samhällsbyggnadsnämnden:
-

upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och Bygglagen
(PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighetsplan samt
områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen

-

kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning)

-

kommunens exploateringsverksamhet

-

den kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksamheten

-

belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator, kvarter,
allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader

-

ansvar för byggnadsregister inom kommunen

-

kommunens fastighetsförvaltning (dock inte kommunens fritidsanläggningar)

-

skogsförvaltning

Dessutom föreslås kommunfullmäktige delegera följande uppgifter till
kommunstyrelsen i stället för samhällsbyggnadsnämnden:
-

genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen
eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt
eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller
upphävande av sådan rätt dels upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig
plats

-

utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen dock
inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde,
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-

besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och liknande
särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med undantag av sådana
upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd,

-

påkalla förrättning enligt anläggningslagen

-

för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där
förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller fastighetsplan
i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens
vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom
för samma ändamål

-

upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna
platser (ej torghandel) jämte fastställelse av avgifter för upplåtelse av allmän
platsmark samt allmänt försäljningsställe

-

köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt
inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt

I övrigt har det gjorts en del redaktionella följdändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 152
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 120
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-11-03
Reglemente för kommunstyrelsen
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar att kommunstyrelsens reglemente ska vara oförändrat.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:

12

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-10
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
kommunstyrelsen ordförandens uppgifter.”.
Reservation
Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet de gröna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Anderssons (C) yrkande.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens presidium (inkl reglementet)
Kommunchefen (inkl reglementet)
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§ 120
Reglemente för krisledningsnämnden
Dnr 2014/KS0371
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Krisledningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 153
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 121
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för krisledningsnämnden från och med 2015-01-01

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med
2015-01-01.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens presidium (inkl reglementet)
Kommunchefen (inkl reglementet)
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§ 121
Reglemente för tekniska nämnden
Dnr 2014/KS0372
Sammanfattning
Samtliga reglementen ska inför varje ny mandatperiod ses över och eventuellt revideras.
Då kommunstyrelsen övertar ansvaret för samhällsplaneringsfrågorna har tekniska
nämnden ansvar för:
-

kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt
gatubelysning
kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av
avloppsslam
kommunens park- och grönytor
kommunens hamnverksamhet
teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon)
de trafikuppgifter som avses i 1§ lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej
kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor
kommunens renhållningsverksamhet
adminstration av kommunens handikappråd.

Samtidigt föreslås en namnändring från samhällsbyggnadsnämnden till tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 154
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 122
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30.
Reglemente för tekniska nämnden
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Beslut
1. Kommunfullmäktige namnändrar samhällsbyggnadsnämnden till tekniska
nämnden.
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller
i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
tekniska nämnden ordförandens uppgifter.”

Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
Tekniska chefen (inkl reglementet)
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§ 122
Reglemente för miljö- och byggnämnden
Dnr 2014/KS0373
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Miljö- och byggnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 155
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 123
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för miljö- och byggnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnämnden att gälla från och
med 2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i miljö- och
byggnämnden ordförandens uppgifter.”.
Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
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§ 123
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014/KS0374
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Kultur- och fritidsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 156
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 124
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och
med 2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i kultur- och
fritidsnämnden ordförandens uppgifter”.
”tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
individnämnden samt förvaltningschef genomförs”.

Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
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§ 124
Reglemente för utbildningsnämnden
Dnr 2014/KS0375
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Utbildningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 157
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 125
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
utbildningsnämnden ordförandens uppgifter”.
”tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
individnämnden samt förvaltningschef genomförs”.

Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
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§ 125
Reglemente för individnämnden
Dnr 2014/KS0376
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Individnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 158
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 126
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för individnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för individnämnden att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
individnämnden ordförandens uppgifter”.
”tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef
genomförs”.
Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
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§ 126
Reglemente för omsorgsnämnden
Dnr 2014/KS0377
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Omsorgsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 159
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 127
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för omsorgsnämnden att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
omsorgsnämnden ordförandens uppgifter.”.

Beslutet expedieras till
Nämndens presidium (inkl reglementet)
Förvaltningschefen (inkl reglementet)
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§ 127
Reglemente för valnämnden
Dnr 2014/KS0378
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras.
Valnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 160
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 128
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-30
Reglemente för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden att gälla från och med
2015-01-01 med följande ändring:
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i
valnämnden ordförandens uppgifter.”.
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§ 128
Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-2018
Dnr 2014/KS0385
Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges arbetsordning ses över och
eventuellt revideras.
Förutom redaktionella ändringar har ändringar gjorts i § 5 för att inte vara låst med ett
visst antal sammanträden och med anledning av att mandatperioden nu börjar 15
oktober så kan första sammanträdet hållas i oktober. Ändring har även gjorts i § 36 för
att inte vara låst vid ett visst antal ledamöter och ersättare i fullmäktiges valberedning
då antal partier varierar i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 161
Arbetsutskottets beslut 2014-11-12 § 129
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-11-10
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men att att texten i § 8 i
arbetsordningen ska ändras till:
”Kommunfullmäktiges presidium avgör var fullmäktiges möten ska hållas”
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peder Engdahl (M) tillstyrker Julia Färjhages förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Julia Färjhages
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår ändringen.
Beslut
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 129
Budgetjustering 1 år 2015
Dnr 2014/KS0400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 om mål- och resursplan avseende åren
2015-2017. Mål- och resursplanen innehåller bland annat ekonomiska resurser per
nämnd för år 2015. Ramen för kommunstyrelsen sattes då till 49 900 tkr och för
samhällsbyggnadsnämnden till 25 100 tkr. Då reglementen för styrelse och nämnder
behandlas i kommunstyrelsen för perioden 2015-2018 föreslås att ansvaret för markoch exploatering övergår från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I och
med att detta ansvar förflyttas bör även de ekonomiska resurserna flyttas på samma sätt.
Dessa omfattas av 5 700 tkr för den löpande driften (löner, kartmaterial, skatter,
licenser, köpta tjänster, kapitaltjänst) samt inkomster och utgifter för
exploateringsområden enligt nedan.
Exploateringsobjekt
Försäljning av tomter, 20 st
Försäljning av skogsskifte

Inkomst
4 300
800

Lödöse Ekebergsvägen, ny detaljplan bostäder

-1 500

Underhåll av exploaterbar mark
Summa

Utgift

-200
5 100

-1 700

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 § 167
Ekonomichefens skrivelse 2014/KS0400-1
Finansiering
Omfördelning mellan nämnder.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige ökar kommunstyrelsens budget för år 2015 samtidigt som
samhällsbyggnadsnämndens minskar med motsvarande; avseende drift med 5 700 tkr,
exploateringsinkomster med 5 100 tkr och exploateringsutgifter med -1 700 tkr.
Kommunstyrelsen resurser avseende drift sätts därmed till 55 600 tkr och
samhällsbyggnadsnämndens till 19 400 tkr.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 130
Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
För att undvika oönskade partiväxlingar antar fullmäktige en särskild inkallelseordning
för ersättarna. Oavsett partitillhörighet gäller att ordföranden inte får tillåta
sammanträde med ”luckor”. För varje partigrupp bör därför partigruppsordningen
omfatta samtliga i kommunen förkommande partier.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-19 § 97 om följande inkallelseordning för
ersättare i styrelse och nämnder:
I första hand inträder ersättare för samma parti, sedan följer:
Socialdemokraterna (S)

V, FP, MP, C, M

Vänsterpartiet (V)

S, FP, MP, C, M

Folkpartiet (FP)

S, V, MP, C, M

Centerpartiet (C)

MP, M, FP, S, V, SD

Moderaterna (M)

C, MP, FP, S, V, SD

Miljöpartiet (MP)

M, C, FP, S, V, SD

Yrkande
Anders Johansson (SD) yrkar att för sverigedemokraterna inträder i första hand ersättare
för sverigedemokraterna och därefter ersättare för centerpartiet.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer följande inkallelseordning:
I första hand inträder ersättare för samma parti, sedan följer:
Socialdemokraterna (S)

V, FP, MP, C, M

Vänsterpartiet (V)

S, FP, MP, C, M

Folkpartiet (FP)

S, V, MP, C, M

Centerpartiet (C)

MP, M, FP, S, V, SD

Moderaterna (M)

C, MP, FP, S, V, SD

Sverigedemokraterna
(SD)

C

Miljöpartiet (MP)

M, C, FP, S, V, SD

Beslutet expedieras till
Nämndsekreterarna
Samtliga partier
Samtliga nämndpresidier
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§ 131
Motion tydlig skyltning vid avfarter mot Lödöse, för muséet och
järnvägsstationen
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Carl Carlsson (SD) inkom 2014-12-08 med en motion med förslag om tydlig skyltning
vid avfarter mot Lödöse, för muséet och järnvägsstationen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-12-06
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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