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Sammanträdet ajourneras kl. 09.00-09.20 och kl 11.10-11.45
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
Linda Holmer Nordlund (V) ersätter Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Camilla Olofsson (M)
Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Julia Färjhage (C)
Paulina Svenungsson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Michael Grönlund (M)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Elisabeth Thim Gustafsson, nämndsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 93-95
Helena Grimm, miljöplanerare, § 96
Jörn Engström, Västra Götalandsregionen, § 96
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§ 90
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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§ 91
Närvarorätt
Ordföranden föreslår att Elisabeth Thim Gustafsson, nämndsekreterare, får närvara vid
dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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§ 92
Information och diskussion om Kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2014
Dnr 2013/KS0245
Kommunchefen presenterar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014.
Kommunstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan 2014 på sitt sammanträde den
27 november 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 93
Tertialrapport 2, januari – augusti, kommunstyrelsen
Dnr 2013/KS0214
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att
styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar.
Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens
grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens grunduppdrag bedöms som uppfyllt, bl.a. genom uppföljning,
ledning och styrning av kommunens verksamhet och ekonomi. Detta sker både via
samtal med samtliga nämnders presidier och via uppföljningsrapporter.
Av kommunfullmäktiges 17 prioriterade mål så har kommunstyrelsen tagit sig an 7 av
dem i form av 11 konkretiserade mål. Av dessa 11 så bedöms 8 mål bli uppfylla till
fullo, 2 är delvis uppfyllde och 1 bedöms som att det inte kommer att uppfyllas innan
året är slut.
Periodens resultat är positivt med 1,1 mkr och prognosen för helåret landar på ett
överskott med 0,6 mkr. Det finns några stora orsaker som lite förenklat förklarar detta
resultat. Den enskilt största är att kommunens kostnader för skredförebyggande insatser
belastar prognosen med -1,0 mkr (40 % av årets upparbetade utgifter). Några ytterligare
orsaker är att kommunen erhållit ett vite, skadestånd, med +0,7 mkr, samt att det
förekommer vakanser på flera tjänster under delar av året. Dessutom så har ersättningar
för tjänster/uppdrag varit större än planerat.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska uppvisa ett resultat om +1,5
mkr vid årets slut. Om det inte vore för de kostnader som de skredförebyggande
insatserna medför så hade det resultatet uppnåtts. Då skredinsatserna prognostiseras till
-1,0 mkr landar den totala prognosen på +0,6 mkr. Förvaltningen har gjort ett flertal
åtgärder och ser inte att några ytterligare kostnadsminskningar som motsvarar
kostnaderna för skred är möjliga.
Investeringsutrymmet kommer inte att användas i sin helhet, då det tänkta
ärendehanteringssystemet/intranät har lagts vilande. Av de avsatta 1,7 mkr bedöms 1,1
mkr användas till IT-utrustning och 0,6 mkr nyttjas då inte.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 84
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr 2013/KS0214-1
Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2 2013, Dnr 2013/KS214-2
Finansiering
Rapporten visar på ett ekonomiskt överskott, men lägre än vad som är beslutat. Inga
åtgärder föreslås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner tertialrapport 2 2013, perioden januari – augusti.
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§ 94
Tertialrapport 2, augusti 2013 – Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0215
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december
redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till
och med augusti 2013.
I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag.
Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2013. Tio av de 17 målen bedöms som möjliga att
uppnå under året medan sju inte kommer att uppnås.
Kommunens ekonomiska utfall är för perioden +8,5 mkr, vilket är drygt 16 mkr lägre än
vid samma period föregående år och 3,4 mkr lägre än budgeterat. Prognosen pekar på
ett överskott med 1,5 mkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på +3 mkr. För
att nå detta resultat så har bl.a. en intäkt från AFA prognostiserats med 8,5 mkr och en
kostnad med 1 mkr avseende skredinsatser. Nämndernas samlade resultat ligger på -6,5
mkr, medan finans prognostiserar ett överskott med 5,1 mkr, inkl. AFA-återbetalningen.
Volymen avseende investering bedöms ligga på knappt 29 mkr, vilket är 17 mkr lägre
än budget. Orsaken är att flera investeringsobjekt blivit förskjutna i tid pga. skredrisk
eller Trafikverkets planering.
Exploateringsutgifterna bedöms bli knappt sju miljoner, vilket är lägre än budgeterat.
De budgeterade inkomsterna kommer inte att uppnås.
Med denna prognos, resultat med +1,5 mkr, uppfyller kommunen kravet på en ekonomi
i balans, men det beror endast på engångsintäkter på knappt 10 mkr. Kraftfulla åtgärder
måste sättas in för att det budgeterade resultatet nästa år ska uppnås.
Ett av de två finansiella målen uppfylls, men det beror endast på försenade
investeringar. 10 av de 17 prioriterade målen nås. Ett positivt resultat redovisas på
grund av engångsintäkter, verksamhetens nettokostnad överstiger budget med 6,5 mkr.
Sammantaget innebär detta att god ekonomisk hushållning kan ifrågasättas, men
bedömningen är att den uppnås.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 85
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr 2013/KS0215-3
Tertialrapport 2 2013 avseende Lilla Edets kommun, Dnr 2013/KS0215-2
Finansiering
Rapporten visar på ett ekonomiskt underskott jämfört med budget och åtgärder bör
vidtas. Några åtgärder föreslås dock inte i denna rapport.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige beviljar Utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
på 3,2 mkr för att ha en rimlig möjlighet att nå uppsatta mål. Detta balanseras mot
finans”.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifaller eller avslag på Camilla Olofssons
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition ”Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja och den som bifaller
tilläggsyrkandet röstar nej”. Vid omröstingen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var
och en röstat framgår nedan.
Ledamöter

Ja

Ingemar Ottosson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

Ulf Wetterlund (FP)

X

Nej

Jörgen Andersson (C)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Susanne Onsdal (MP)

X

Marie-Louise Nielsen (KD)

X

Peder Engdahl (M)

X

Summa

6

Avstår

5

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 2013 för Lilla Edets kommun.
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§ 95
Fastställande av Policy mot korruption
Dnr 2013/KS0072
Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till
Policy mot korruption med tillhörande regler. Dokumentet är tänkt att utgöra ett etiskt
regelverk som redogör för kommunens, och dess bolag, förhållningssätt avseende
mutor, jäv och representation med beaktande av gällande rätt.
Policyn är allmänt hållen och förtydliganden görs i dokumentet ”Vägledande regler om
gåvor, förmåner och belöningar”.
Anställda och förtroendevalda inom den offentliga sektorn har ett ansvar att uppträda så
att allmänheten känner förtroende. Anställda och förtroendevalda får aldrig missbruka
sin ställning. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt
att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn eller
intressen i sitt arbete.
Då policy och riktlinje saknats i ärendet har kommunstyrelsen sett det som prioriterat att
ta fram ett förslag. Ett förslag till Policy mot korruption med tillhörande regler har
utarbetats utifrån den reformerade mutbrottslagstiftningen som infördes 2012-07-01 i
bland annat brottsbalken. Med stöd av ovan nämnda dokument (policyn fastställs av
kommunfullmäktige och reglerna av kommunchefen) ges förutsättningar för att vägleda
kommunens anställda och förtroendevalda i frågor om hur gåvor, förmåner och
belöningar ska hanteras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 86
Tjänsteskrivelse Policy mot korruption Dnr 2013/KS0072-2
Policy mor korruption i Lilla Edets kommun, Dnr 2013/KS0072-1
Finansiering
Ingen finansiering krävs.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Lilla Edets kommuns Policy mot korruption.
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§ 96
Yttrande över ”Urval till Pris- och sortimentstrategi för
Västtrafik”
Dnr 2013/KS0227
För att förenkla och göra biljettsystemet mer rättvist genomför Västtrafik en översyn av
biljettsystemet. Man har efter kundundersökningar kommit fram till att nuvarande
system med check-ut inte är enkelt och att det kunden vill ha är en avståndsbaserad taxa
som är rättvis.
Utifrån detta har man tagit fram förslag på förenklingar vilket innebär slopad check-ut,
förenklat sortiment, flexi-kort för kombiresenärer, enklare biljettmaskiner, app för
betalning med smartphone mm samt en ny geografimodell med flexibla zoner som utgår
från instämplingsplats.
Biljettpriset ska utformas så det styr mot ett mer frekvent resande med kollektivtrafiken
genom sänkt pris med ökad resandefrekvens eller längre giltighetstid. Kunden ska välja
färdbevis utifrån sitt normala behov men det ska gå enkelt att resa i större zoner med
samma färdbevis. Det nya systemet måste dock vara intäktsneutralt i förhållande till
dagens system så här pågår just nu känslighetsanalyser.
3 olika modellförslag finns för de flexibla zonerna; 20, 40, 60 och region, 15, 30, 45, 60
och region samt 20, 30, 45, 60 och region. 90 % av alla resor görs inom 20 km området.
För att underlätta för kunden är införandet av både nytt gränssnitt, sortiment och
geografimodell tänkt att införas i två steg där man börjar med att förenkla och om
möjligt genom att ta bort större fel i nuvarande geografimodell. Först när detta satt sig
ordentligt införs den nya geografimodellen med flexibla zoner. Steg ett kan införas
inom två år efter beslut om ny pris- och sortimentstrategi.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 83
Urval till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den nya pris- och sortimentstrategin utifrån att den
är kostnadsneutralt för våra kommunmedborgare. Måste ett högre pris tas ut bör detta i
högre grad drabba de 90 % som har tillgång till mycket goda kommunikationer och där
alternativet bil är mindre intressant på grund av trängselskatt och höga
parkeringsavgifter.
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Det måste också gå mycket fort att checka in/lösa nytt färdbevis för utökad zon, då tiden
för påstigning på bussar är den svaga länken i kedjan när det handlar om att hålla
tidtabeller.
Av de 3 olika flexibla zonerna som föreslås är något av alternativen med 45 km mest
intressant för Lilla Edets kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den nya pris- och sortimentstrategin utifrån att den
är kostnadsneutralt för våra kommunmedborgare. Måste ett högre pris tas ut bör detta i
högre grad drabba de 90 % som har tillgång till mycket goda kommunikationer och där
alternativet bil är mindre intressant på grund av trängselskatt och höga
parkeringsavgifter.
Det måste också gå mycket fort att checka in/lösa nytt färdbevis för utökad zon, då tiden
för påstigning på bussar är den svaga länken i kedjan när det handlar om att hålla
tidtabeller.
Av de 3 olika flexibla zonerna som föreslås är något av alternativen med 45 km mest
intressant för Lilla Edets kommun.
Beslutet expedieras till
Västra Götalandsregionen, Västtrafik
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§ 97
Antagande av samverkansdokumentet ”Överenskommelse
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser
till personer med psykisk funktionsnedsättning”
Dnr 2013/KS0223
Sammanfattning
Individnämnden antog rubricerad överenskommelse den 10 april 2012. En effekt var att
nämnden sedan, efter separat ansökan till Socialstyrelsen, erhåll drygt 300 tkr i
utvecklingsmedel. Ett av kraven från Socialstyrelsen för utbetalning av medel var att
kommunen hade ingått en sådan överenskommelse med regionen.
Det finns möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel i ungefär samma storlek för 20132014, men Socialstyrelsen har nu höjt kravet på vilken instans i kommunen som antagit
överenskommelsen. Nu gäller att överenskommelsen ska vara antagen av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-10-04
Individnämndens protokoll 2013-10-01 § 89
Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning daterad den 3 november 2011.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning, daterad den 3 november 2011.

Kommunstyrelsens protokoll

2013-10-09

§ 98
Svar på motion om ny avfart från E45 mot Lödöse
Dnr 2013/KS0031
Sammanfattning
Camilla Waltersson Grönvall (M) och Peder Engdahl (M) har lämnat en motion där de
vill att kommunen utan vidare dröjsmål utreder ett helt mot vid Lödöse Södra för att
kunna starta en byggnation så fort som förutsättningarna är klara.
Det problem som motionärerna pekar på är känt. Lilla Edets kommun har i dialog med
Ale kommun diskuterat frågan och i början av 2011 påbörjades en gemensam utredning
om hur ett nytt, helt mot, skulle kunna se ut. Utredningen blev klar efter sommaren
2011 och behandlades i de bägge kommunerna under hösten 2011, i Lilla Edets
kommun på kommunstyrelsen den 12 oktober. Besluten i de bägge kommunerna hade
exakt lika formulering, nämligen: Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningen om
trafikplats i Lödöse — Alvhem och att Lilla Edets kommun tillsammans med Ale
kommun för dialog och förankring inom Göteborgsregionen och Västra
Götalandsregionen för ett eventuellt genomförande och finansiering.
Beslutet expedierades till Göteborgsregionens kommunalförbund för fortsatt beredning
och för att ärendet via GR ska hanteras i infrastrukturplaneringen i Västra Götaland via
Beredningen för hållbar utveckling.
Frågan finns även med i det yttrande som Lilla Edets kommun har avgivit avseende
förslag till planer för nationell och regional infrastrukturplanering perioden 2014-2025.
Finansiering
E45 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för. Det innebär att huvudprincipen är
att Trafikverket finansierar och beställer byggnationer för av- och tillfarter på vägen. En
uppskattad kostnad för avfarten år 2011 var 20-25 miljoner kronor. Huvudspåret från
kommunernas sida är att denna avfart ska ingå i de nationella eller regionala
infrastrukturplanerna som arbetas fram. Motionärerna hänvisar finansieringen till
eventuell förändrad skatteutjämning. Förvaltningens bedömning är att dessa eventuella
ökade intäkter behövs för att kunna bibehålla nivån, såväl kvantitets- som
kvalitetsmässigt, på dagens kommunala verksamhet kommande år med en god
ekonomisk hushållning.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 87
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-09-17
Dnr 2013/KS0031, Motion om ny avfart E45.
Dnr 2011/KS0217-1, Utredning hel avfart Lödöse – Alvhem.
Dnr 2011/KS0217-5, kommunstyrelsens beslut.
Yttrande över infrastrukturplaner 2014-2025.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peder Engdahl (M) yrkar att ärendet återremitteras för att svara på rätt sak.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att önskad utredning
redan är gjord samt kommunens yttrande avseende nationell och regional
infrastrukturplan.
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§ 99
Svar på remiss om vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen
Dnr 2013/KS0153
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har av Göteborgsregionen fått ”Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen” på remiss.
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.
Ärendet har varit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
byggnämnden som i beslut fattat likalydande förslag till yttrande.
Lilla Edets kommun har fått förlängd svarstid till den 11 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 88
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterade 2013-09-10
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2013-08-29 § 47
Miljö- och byggnämndens beslut 2013-08-27 § 65
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande yttrande över remissen:


Att kommunen anser att framtagna mål, delmål och åtgärder är välgrundade,
men att kommunen ska ha möjlighet att förankra åtgärder av principiell
betydelse för kommunen hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige innan
åtgärden kan antas inom GR.



Att kommunen ska ha full insyn inom GR:s framtagande av mål, åtgärder,
kostnader, genomförande och uppföljning.



Att kommun har rätt att godkänna finansiering genom politiskt beslut i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige när det berör gemensamma lösningar
mellan kommuner innan ett projekt genomförs.
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Att det är viktigt att utse representanter från kommunen (politiker och
tjänstemän) som ska vara delaktiga i GR:s planering av organisation och
framtagning av gemensamma handlingsplaner och åtgärder.



Att målår 2025 ska kunna flyttas framåt i tiden på grund av oförutsedda
händelser.

Beslutet expedieras till
GR
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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§ 100
Firmatecknare för Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0195
Sammanfattning
Med anledning av förändringar i tjänstemannaorganisationen behöver tidigare beslut om
firmatecknare revideras.
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med
rättsverkan.
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive
nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 89
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-08-13.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens
ordförande eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande i förening med
antingen kommunchef, kanslichef, ekonomichef eller personalchef.
Följande gäller dock enligt nedanstående:
Lånehandlingar samt derivat
Firmateckning får ske av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommunchef,
ekonomichef, personalchef, kanslichef, två i förening.
Löpande ärenden
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom
eget verksamhetsområde och inom befintlig budget vara firmatecknare.
Beslutet expedieras till
De utsedda
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§ 101
Sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2013/KS0200
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
Kl 8.30
December - 13
19/2
Dialog SBN och MBN
12/3
Tillika Folkhälsoutskott
2/4
Dialog Leifab
7/5
Dialog KFN och UBN
21/5
Tillika Folkhälsoutskott
11/6
Dialog IN och ON
13/8
Dialog SBN och MBN
3/9
Dialog Leifab och ÖFN
24/9
Tillika Folkhälsoutskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kl 08.00
15/1

Kl 19.00
12/2

5/3

19/3

26/3

16/4

23/4

14/5

--

--

4/6

18/6

--

--

27/8

10/9

--

--

8/10

22/10
5/11

15/10
Dialog UBN och KFN
12/11
Dialog IN och ON
17/12
Tillika Folkhälsoutskott

5/11

19/11

26/11

10/12

Jan 2015
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Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om:
Årsrapport 2013

3 mars

Tertialrapport I

2 juni

Tertialrapport II

6 oktober

Taxor och avgifter

29 september

Verksamhetsplan

3 november

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 90
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-08-22
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2014.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2014.

2.

Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta
beslut om de ekonomiska dokumenten.
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§ 102
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Dnr 2013/KS0221
Sammanfattning
Annonsering 2013 har skett i ttela och Alekuriren. Kungörelsen ha även publicerats på
kommunens hemsida. Inför årets första sammanträde infördes en sammanställning i
Göteborgs-Posten över årets sammanträdesdagar. Nedanstående förslag utgår från att
annonsering sker på samma 2014.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 91
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-13.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i ttela och
Alekuriren.
2. Kungörelsen ska publiceras på kommunens hemsida och på kommunens
facebooksida.
3. I Göteborgs-Posten ska inför 2014 års första sammanträde införas en
sammanställning över kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014 samt att
ytterligare information kan inhämtas på kommunens hemsida.
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§ 103
Redovisning av ej besvarade motioner
Dnr 2013/KS0038
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Camilla Waltersson Grönvall (M) och Peder Engdahl (M) om ny
avfart från E45 mot Lödöse (inkom 2013-01-11)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-25 § 92
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 104
Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2011/KS0013
Anna-Lee Alenmalm (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfulmäktige har beviljat avsägelsen. Anna-Lee Alenmalm är även ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkande
Peder Engdahl (M) föreslår att Michael Grönlund (M) väljs till ny ersättare till
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till 2014-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Michael Grönlund (M) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden fram till 2014-12-31.
Beslutet expedieras till
Michael Grönlund
Anna-Lee Alenmalm
Personalavdelningen
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§ 105
Information om arbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Dnr 2013/KS0007
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR, bl a har ärenden om
harmoniering av färdtjänstregler, ”Kedja för jobb”, antagning till gymnasieskolorna,
Nattfrid – övervakning med kamera i äldreomsorgen behandlats i styrgrupperna.
Dessutom har den sociala styrgruppen och styrgruppen för arbetsmarknadsfrågor haft en
gemensam konferens.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 106
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 106)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 107
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt
att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § 107)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

