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Sammanträdet ajourneras kl. 20.15 – 20.25
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Uno Ekberg (S)
Bert Åkesson (S), ordförande
Anne-Lie Palm (S)
Kjell Johansson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Anita A Björk (S)
Leif Håkansson (S)
Annika Liljeros (S)
John Nordling (S)
Lola Sühl (S)
Peter Spjuth (V)
Sofia Kämpe (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Karin Hallhagen (C)
Paulina Svenungsson (C)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tomy Granqvist (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Carl Carlsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Kim Pedersen (V) tjänstgör för Linda Holmer Nordlund (V)
Peter Larsson (C) tjänstgör för Ove Parkås (C)
Susanne Onsdal (MP) tjänstgör för Tommy Nilzén (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Anita Andreasson (S)
Göran Reijer (S)
MariAnne Andersson (S)
Göran Sühl (S)
Göte Andersson (V)
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Jens Nielsen (KD)

Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Peter Jimmefors, ekonomichef
Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef
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§ 31
Avsägelser
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Anders Wallin (FP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
för mandatperioden 2011-2014.
Anders Wallin (FP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2011-2014.
Linda Holmer Nordlund (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden för mandatperioden 2011-2014.
Karin Hallhagen (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden
för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
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§ 32
Fyllnadsval
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ester Ferenczi (M) till ersättare i omsorgsnämnden
för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till ledamot i utbildningsnämnden
för mandatperioden 2011-2014.
Beslutet expedieras till
De valda
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren
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§ 33
Antagande av Lilla Edets kommuns översiktsplan 2012
Dnr 2011/KS0237 Dpl 212
Sammanfattning
Efter att förslaget till översiktsplan för Lilla Edets kommun har varit på både
samråd och utställning så finns nu ett färdigt förslag till översiktsplan, den så
kallade antagandehandlingen.
Efter utställningen sammanfattades och kommenterades alla inkomna
synpunkter i ett utställningsutlåtande som antogs av kommunstyrelsen (201203-07/§ 15). Därefter omarbetades översiktsplanen enligt kommunstyrelsens
beslut. Dessutom har mindre redaktionella ändringar gjorts som ökar
läsbarheten.
Översiktplanen ska antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska, om översiktplanen antas, tilläggas planen.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till
översiktsplanens aktualitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 65.
ÖP 2012 - antagandehandling med kartor, 2011/KS0237-7.
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2011/KS0237-8.
Miljö- och bygglovschefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0237-9.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) med bifall av Peter Spjuth (V) och Ulf Wetterlund (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende att anta Översiktplan 2012.
Jörgen Andersson (C) med bifall av Peder Engdahl (M) och Paulina
Svenungsson (C) yrkar på att områdena R3 och R9 i översiktsplanen ska
begränsas till att gälla Svartedalen, Bredfjället och enklaven.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ingemar Ottossons (S) yrkande.
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forts. § 33
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2012, Lilla Edets kommun.
Reservation
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet Kristdemokraterna samt
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Jörgen Anderssons (C)
yrkande.
Beslutet expedieras till
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
Ale kommun
Alingsås kommun
Lerums kommun
Göteborgs kommun
GR
Länsstyrelsen
Kommunens nämnder
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§ 34
Tertialrapport per april för Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0109 Dpl 042
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa
för kommunfullmäktige efter varje tertial. Denna rapport avser tertial 1, det vill
säga perioden från januari till och med april 2012.
Nämnderna har gjort en bedömning över sin förmåga att uppfylla sina grunduppdrag. I det stora hela så klara nämnderna av det, men det finns vissa brister
inom utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för 2012. Fyra av de tio målen
bedöms som möjliga att uppnå under året, två bedöms inte uppnås och fyra är
inte möjligt att följa upp ännu.
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål- och resursplanen ingår två riktade
uppdrag, där ett uppfylls medan det andra har större svårighet att nås.
Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 0,5 mkr, vilket är 2,5 mkr
sämre än budget. Negativa avvikelser prognostiseras inom kommunfullmäktige, individnämnden, omsorgsnämnden samt finans, medan kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott.
Volymen avseende investering bedöms ligga på 31,8 mkr, vilket är något lägre
än budget. En viss risk finns här och det är att kommunen inte får full
finansiering avseende insatser för att motverka skred, då finansieringsfrågan
ännu inte är avgjord.
Exploateringsvolmen bedöms bli 9 mkr, vilket är detsamma som det avsatta
utrymmet.
Med denna prognos, resultat med +0,5 mkr uppfyller kommunen kravet på en
ekonomi i balans, men då inget av de båda finansiella målen uppfylls är det
mer tveksamt om det föreligger en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 66.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0109-1.
Tertialrapport 1 Lilla Edets kommun 2012/KS0109-2.
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forts. § 34
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Tertialrapport per april 2012 godkänns.
Beslutet expedieras till
Samtliga förvaltningar
Ekonomichefen
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§ 35
Mål- och resursplan 2013
Dnr 2012/KS0082 Dpl 041
Sammanfattning
Enligt den styrmodell som används i kommunen ska kommunfullmäktige
årligen besluta om en mål- och resursplan. I denna ingår bl.a. kommunövergripande prioriterade mål och inriktningsmål för att uppnå den
vision som fullmäktige ställt sig bakom inför år 2020, tilldelade ekonomiska
resurser för respektive nämnd samt de yttre ramarna för investerings- och
exploateringsverksamheten.
Nämnderna ska i sin tur konkretisera de prioriterade mål som fullmäktige
beslutat om i en verksamhetsplan, så att förvaltning och de enskilda arbetsplatserna kan utarbeta sina planer för verksamhetsåret. Därmed finns en
röd tråd genom hela organisationen för att uppnå de mål som fullmäktige har
prioriterat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 68.
Mål- och resursplan för 2013 samt flerårsplan för 2014-2015, 2012/KS0082-3.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar med bifall av Peter Spjuth (V) och Leif Håkansson
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag 2012-05-30/§ 68 med ändring av punkt
9: Taxor och avgifter fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i
december i stället för november.
Peter Engdahl (M) redogör för oppositionens förslag och yrkar med bifall av
Jörgen Andersson (C) att utbildningsnämnden tilldelas 3 miljoner kronor mer
än vad majoriteten föreslår. Medlen skall främst användas till förskolan, för att
minska barngrupperna. Finansiering sker genom att minska anslaget till
individnämnden med 1 miljon kronor och omsorgsnämnden med 2 miljoner
kronor. I övrigt yrkas inga ändringar i kommunstyrelsens förlag.
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forts. § 35
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Ottossons (S) yrkande och Peder
Engdahls (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Ingemar
Ottossons yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Ingemar
Ottossons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
Ingemar Ottossons yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att de mål som anges i förslaget till mål- och resursplan fastställs.
2. att kommunbidrag avseende år 2013 fastställs för:
a. kommunfullmäktige till 800 tkr.
b. revision fastställs till 500 tkr.
c. överförmyndarnämnden till 1 000 tkr.
d. kommunstyrelsen till 39 500 tkr.
e. samhällsbyggnadsnämnden till 22 600 tkr.
f. miljö- och byggnämnden till 14 000 tkr.
g. omsorgsnämnden till 175 200 tkr.
h. individnämnden till 68 900 tkr.
i. utbildningsnämnden till 246 300 tkr.
j. kultur- och fritidsnämnden till 19 600 tkr.
3. att investeringsutrymmet för 2013 fastställs till 46 000 tkr, varav 19 000 tkr
inom skattefinansierad verksamhet och 27 000 tkr inom avgiftsfinansierad
verksamhet.
4. att utrymmet för exploateringsutgifter sätts till 23 700 tkr.
5. att volymen på upplånat kapital maximeras till 320 mkr.
6. att skattesatsen fastställs till 22:37 skattekronor.
7. att den ekonomiska planen för åren 2014 - 2015 fastställs.
8. att mål- och resursplanen i övrigt fastställs.
9. att taxor och avgifter fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i
december.
10. att nämnderna senast 5 november beslutar om 2013 års verksamhetsplaner.
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forts. § 35

Beslutet expedieras till
Samtliga förvaltningar
Ekonomichefen
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§ 36
Utökad volym på upplånat kapital
Dnr 2012/KS0114 Dpl 045
Sammanfattning
I beslutet om mål- och resursplan 2012 fastställs att volymen på upplånat
kapital maximeras till 250 miljoner kronor (mkr). Som grund för det beslutet
förelåg beräkningar om vilken nivå som inträffar under 2012 avseende
investeringar, exploateringar samt andra likviditetspåverkande händelser. För
att skapa en beredskap för utgifter som inte fanns med då beräkningarna om
volymbeslutet på 250 mkr gjordes, till exempel skulle det kunna vara inköp av
mark eller skredåtgärder, krävs en utökad maximal nivå på upplånat kapital
med 20 mkr, alltså totalt 270 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 69.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0114-1.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Volymen på upplånat kapital maximeras till 270 miljoner kronor.
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§ 37
Revidering av arbetsordning för fullmäktige
Dnr 2011/KS0278 Dpl 001
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har överlämnat ett förslag till ny
arbetsordning för fullmäktige. I samband med att den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992 reviderades dåvarande förslag till
normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett
vilka gett anledning till att SKL reviderat sitt underlag till normalarbetsordning. Underlaget riktar sig till kommuner, landsting och regioner.
Kommunfullmäktiges presidium i Lilla Edet har tillsammans med kanslichefen
berett ärendet och tagit fram ett förslag till arbetsordning med utgångspunkt
från SKL:s normalarbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 70.
Reviderat förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Lilla Edets
kommun, 2012/KS0278-6.
Nuvarande arbetsordning för Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun.
Kanslichefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0278-2.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förlag
Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för fullmäktige i enlighet med
förslag 2012/KS278-6.
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§ 38
Motion från Centerpartiet angående ytterligare en tjänst
inom kommunens näringslivsverksamhet
Dnr 2012/KS0008 Dpl 100
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som
föreslår att det inrättas ytterligare en tjänst inom kommunens näringslivsverksamhet. Bakgrunden till motionen är de förändringar som delar av näringslivet
nu genomgår, till exempel SAAB:s konkurs och nedläggningen av Inland.
Motionens ambition är att utöka kommunens insatser för att ge stöd och hjälp i
att skapa nya arbetstillfällen, inte minst genom att hitta kreativa nya idéer och
omvandla dem till verksamhet som kan utvecklas och ge arbetstillfällen.
De insatser som görs har hittills bedömts som tillräckliga och de kan hanteras
med befintlig personal genom att under år 2012 prioritera detta arbete.
Ett bifallande av motionen kräver en finansiering av fullmäktige, då det inte
finns utrymme i kommunstyrelsens budget för ytterligare en tjänst detta
innevarande år. Med hänvisning till att finansiering saknas och att det arbete
som görs för att hantera kreativa idéer och omvandla dem till företag bedöms
som tillräckliga, föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/§ 73.
Motion från Jörgen Andersson (C), 2012/KS0008-1.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0008-2
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
Jörgen Andersson (C) yrkar att kommunledningskontoret får i uppgift att inom
befintliga personella resurser förstärka näringslivsarbetet med administrativt
stöd.
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forts. § 38
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Ingemar Ottossons (S) yrkande
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att finansiering
saknas och att det arbete som redan görs för att hantera kreativa idéer och
omvandla dem till företag bedöms som tillräckliga.
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§ 39
Meddelande till fullmäktige avseende rapportering av ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
Dnr 2011/KS0271 Dpl 042
Sammanfattning
Kommuner skall 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 2012-05-02/§ 37.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
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§ 40
Anmälan av inkomna motioner
Jörgen Andersson (C) har inkommit med en motion angående att införa ett
KLARA-projekt för ungdomar 16-20 år med finansiering från den sociala
fonden.
Peder Engdahl (M ) har inkommit med en motion om byggnation av gång- och
cykelbro i Göta.
Folkpartiet har inkommit med en skrivelse angående att anordna en tävling där
ungdomar får lämna medborgarförslag, detta för öka intresset att påverka och
engagera sig politiskt. I skrivelsen föreslås att vinnaren får praktisera med
kommunalrådet under en dag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Skrivelsen från Folkpartiet överlämnas till demokratigruppen för beredning.
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§ 41
Trevlig sommar
Ordföranden önskar trevlig sommar.
Ordföranden tillönskas en trevlig sommar av 1:e vice ordföranden samt
fullmäktiges ledamöter.
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