Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-10
Datum:

Onsdagen den 10 september 2014

Tid:

kl 19.00 – 19.20

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 12 september, klockan 15.00.

Paragrafer:

45-47

Utses att justera:

Ulf Wetterlund (FP) och Julia Färjhage (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Ulf Wetterlund (FP)

Julia Färjhage (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-10

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-09-15

2014-09-30

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård

1

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-10
Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Anita Andreasson (S) ersätter Uno Ekberg (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)
MarieAnne Andersson (S) ersätter Annika Liljeros (S)
John Nordling (S)
Göran Sühl (S) ersätter Lola Sühl (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Kim Pedersen (V) ersätter Sofia Vinberg Kempe (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Michelle Winkel (FP)
Roy Beckman (C) ersätter Karin Hallhagen Bagby (C)
Paulina Svenungsson (C)
Jörgen Andersson (C)
Julia Färjhage (C)
Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Zara Blidevik (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Carl Carlsson (SD)
Christer Ädel (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Göte Andersson (V)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
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§ 45
Godkännande av dagordningen
Ordföranden förslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 46
Revidering av handlingsprogram och styrdokument för skydd
mot olyckor 2011-2014
Dnr 2011/KS0254
Sammanfattning
Lilla Edets kommun går in i ett samarbete med Tjörn och Stenungsund när det gäller
räddningstjänst fr o m 1 september 2014. Ett förslag till revidering har tagits fram
avseende handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor med anledning av
detta samt övriga förändringar som skett under innevarande mandatperiod.
Miljö- och byggnämnden har behandlat förslag till revidering vid sammanträdet den 27
maj (gula markeringar)samt kompletterat förslaget vid sammanträdet den 24 juni (blå
markeringar). Grön markering är text som utgår.
Lilla Edets kommun kommer att under hösten inleda ett arbete med att ta fram ett nytt
handlingsprogram. Detta sker tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-27 § 83
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 59
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-07-05
Förslag till reviderat handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor
Miljö-och byggnämndens beslut 2014-06-24/§ 66
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat handlingsprogram och styrdokument för skydd mot
olyckor för Lilla Edets kommun.
Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Räddningstjänsten, Göran Andersson
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§ 47
Tertialrapport 1 2014 - återremiss avseende sparkrav för
samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2014/KS0152
Sammanfattning
Fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 2014-06-18/§ 40 beslut om återremiss
avseende ett yrkande om att flytta ett sparkrav som belastar samhällsbyggnadsnämnden
till finanssidan. Sparkravet avser nedskrivning av en biogasanläggning med 3,4
miljoner.
Utgångspunkten i förslaget om att föra över nedskrivningen till finans är att
nedskrivningen av biogasanläggningen är en fråga och ett ansvar som inte enbart berör
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet har varit ett pågående projekt i nästan 20 år och
berört flera olika utskott och nämnder samt Leifab.
Ärendet initierades redan i mitten av 1990-talet då kommunstyrelsen gav ett uppdrag att
ta fram en förstudie angående biogas. Av handlingar och protokoll i ärendet framgår det
att ärendet om biogas har varit en fråga av mer övergripande karaktär för kommunen.
Även om det är på samhällsbyggnads-/miljösidan som utredningar och åtgärder
genomförts så är det kommunstyrelsen som haft det samlade ansvaret och fattat flera
principiella beslut i ärendet.
Med anledning av att ärendet pågått under en så lång tidsperiod och berört flera olika
instanser i kommunen torde det vara rimligt att de 3,4 mkr avseende nedskrivning
överförs till finans.
En överflyttning av 3,4 miljonerna till finanssidan påverkar inte kommunens
prognostiserade resultat på – 6,7 mkr i tertialrapport 1 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-27 § 92
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 66
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-07-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18/§ 40
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Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma med utgifter och
försöka leverera ett överskott.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och ställer sedan frågan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jörgen
Anderssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det sparkrav på 3,4 mkr som belastar
samhällsbyggnadsnämnden 2014 avseende nedskrivning av biogasanläggningen flyttas
till finans.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichefen
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