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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Anna Lärk Ståhlberg (C)
Jakob Andersson ersätter Jens Ericson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Christopher Kelleby (C)
Camilla Olofsson (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Zara Blidevik (M)
Peder Engdahl (M)
Jonas Hilmersson (KD)
Eva Lejdbrandt (L)
Angelica Foksröd (MP)
Mikael Karlsson ersätter Maria Johnsson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Harry Berglund (S)
Malin Edvardsson (S) ersätter Minna Salow (S)
Tommy Andersson (S) ersätter Annette Fransson (S)
Johan Niklasson (S) ersätter Kristian Hermansson (S)
Kjell Johansson (S)
Mats Nilsson (V) ersätter Linda Holmer Nordlund (V)
Peter Spjuth (V)
Mattias Ternehäll (-) t om § 98
Frej Dristig (SD)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Roger Sundström (SD) ersätter Per-Anders Sturk (SD)
Carl Carlsson (SD) ersätter Ann-Christine Johansson (SD)
Jari Kalliomäki (SD)
Övriga närvarande
Tjänstemän
Malin Krantz, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Carina Andersson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 99
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§ 89
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om feriejobb till ungdomar
under 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående ändring.
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§ 90
Politisk organisation från 2021
Dnr KS 2020/252
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har under 2020 arbetat med omställning för att anpassa kostnader
och verksamhet till kommunens budget. I arbetet har behovet av att se över både
politisk och förvaltningsorganisation diskuterats.
Huvudsakliga skäl till att förändra den politiska organisationen ligger primärt i att
möjliggöra ytterligare effektivisering men också att samla frågor till större helheter.
Konsekvenser av förslaget blir att möten anordnas dagtid. I förslaget berörs
omsorgsnämnden, individnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsen tillförs ansvarsområden
men berörs inte i övrigt. Övriga nämnder berörs inte av förslaget.
Förslaget innebär ett inriktningsbeslut om ny politisk organisation med tre nämnder och
tillhörande arbetsutskott. Antal ledamöter och ersättare i nämnder och utskott och
ansvarsfördelning mellan nämnderna regleras vid antagandet om nya reglementen och
beslut om arvoden med anledning av den nya organisationen kommer att fattas under
hösten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 169
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 101
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2020-06-09
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget beräknas inte få några ekonomiska konsekvenser mot budget.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg i
punkt 4:
Arvodesberedningens uppdrag upphör när arvodesbestämmelser för den nya
nämndorganisationen som träder i kraft 2021-01-01 faställts.
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Zara Blidevik (M) tillstyrker Julia Färjhages
yrkande.
Mats Nilsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) och Mattias Ternehäll (-) tillstyrker Mats Nilssons yrkande.
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Harry Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med den ändringen
att förändringarna ska träda i kraft 2021-03-01.
Julia Färjhage (C) yrkar avslag Harry Berglunds ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Mats Nilssons yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Julia Färjhages
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Till sist frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Harry
Berglunds ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer en förändrad politisk organisation med tre
facknämnder med tillhörande arbetsutskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att individnämnd, omsorgsnämnd, teknisk nämnd,
miljö- och byggnämnd, kultur- och fritidsnämnd och utbildningsnämnd upphör
fr om 2020-12-31.
3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnd, bildningsnämnd och
samhällsnämnd bildas.
4. Kommunfullmäktige tillsätter en arvodesberedning med 8 ledamöter och 8
ersättare som behandlar förändringar kopplade till den nya
nämndorganisationen, för beslut i kommunfullmäktige senaste 2020-11-30.
Arvodesberedningens uppdrag upphör när arvodesbestämmelser för den nya
nämndorganisationen som träder i kraft 2021-01-01 fastställs.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen
för beslut i kommunfullmäktige senast 2020-11-30.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt valberedningen bereda valärenden till
kommunfullmäktige 2020-11-30.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchef att anpassa
förvaltningsorganisation utifrån politisk organisation
8. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna ska träda ikraft 2021-01-01.
Reservation
Mats Nilsson (V), Peter Spjuth (V), Mattias Ternehäll (-), Mikael Karlsson (S), Carlos
Rebelo Da Silva (S), Harry Berglund (S), Malin Edvardsson (S), Tommy Andersson
(S), Johan Niklasson (S) och Kjell Johansson (S) reserverar sig till förmån för sina egna
yrkanden.
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Beslutet expedieras till
Malin Krantz, kommunchef
Leif Gardtman, bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
Karin Holmström, tf samhällsbyggnadschef
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§ 91
Val av 8 ledamöter och 8 ersättare samt 1 ordförande och 1 vice
ordförande till arvodesberedningen
Dnr KS 2020/20
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 § 90 att inrätta en arvodesberedning med 8
ledamöter och 8 ersättare som ska behandla förändringar i arvodena som är kopplade till
den nya nämndorganisationen. Förslag till nya arvodesbestämmelser ska beslutas av
kommunfullmäktige 2020-11-30. Arvodesberedningens uppdrag upphör när
arvodesbestämmelser för den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2021-01-01
faställts.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i
arvodesberedningen:
Ledamöter
Camilla Olofsson (M)
Lars Ivarsbo (C)
Jens Nielsen (KD)
Angelica Foksröd (MP)
Michelle Winkel (L)
Anita A Björk (S)
Peter Spjuth (V)
Johan Sösaeter Johansson (SD)

Ersättare
Zara Blidevik (M)
Johan Blixth (C)
Jonas Hilmersson (KD)
Tommy Nilzén (MP)
Kimmo Tuomaala (L)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Andreas Freiholtz (SD)

2. Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till ordförande i
arvodesberedningen.
3. Kommunfullmäktige väljer Anita A Björk (S) till vice ordförande i
arvodesberedningen.

Beslutet expedieras till
De valda
Annika Mändlo, registrator
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 92
Organisatorisk flytt av Svenska för invandrare (SFI) och
kommunal vuxenutbildning från individnämnden till
utbildningsnämnden
Dnr KS 2020/206
Sammanfattning
Sedan januari 2020 köps den kommunala vuxenutbildningen externt från andra aktörer.
Kvar på Lärcentrum finns efter det endast SFI med 5 lärare och en IT-pedagog på
deltid. Femtio procent rektor lånas idag av bildningsförvaltningen.
En så liten verksamhet blir sårbar i socialförvaltningen varför den föreslås överflyttas
till bildningsförvaltningen med utbildningsnämnden som ansvarig nämnd. Dock föreslås
studie- och yrkesvägledaren (SYV) fortsatt vara kvar inom individnämnden. Studie- och
yrkesvägledaren har även en viktig roll i socialförvaltningens integrationsarbete och i
det arbete individ- och familjeomsorgen har med att hjälpa personer till sysselsättning
och egenförsörjning och därmed även minska försörjningsstödet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 151
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 93
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-06-18
Individnämndens protokoll 2020-05-27 § 63
Utbildningsnämndens protokoll 2020-05-28 § 63
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten är idag fullt finansierad av individnämnden och inför budgetåret 2021
görs en ramjustering till utbildningsnämnden motsvarande 7 154 tkr.
Yrkande
Zara Blidevik (M) och Frej Dristig (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för SFI och kommunal
vuxenutbildning flyttas från individnämnden till utbildningsnämnden fr o m
2020-10-01.
2. Kommunfullmäktige noterar att ramjusteringen som uppgår till 7 154 tkr görs
från 2021.
3. Kommunfullmäktige reviderar individnämndens och utbildningsnämndens
reglementen så att punkten ”kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska
för invandrare (SFI) samt uppdragsutbildning” flyttas från individnämndens till
utbildningsnämndens reglemente.
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4. Kommunfullmäktige uppdrar åt individnämnden och utbildningsnämnden att
revidera sina respektive delegationsordningar i enlighet med ovanstående.
5. Kommunfullmäktige uppdrar därutöver åt individnämnden och
utbildningsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av
ovanstående.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
Utbildningsnämnden
Lotte Mossudd, socialchef
Leif Gardtman, bildningschef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 93
Svar på motion om klimataktion i Lilla Edets kommun
Dnr KS 2019/88
Sammanfattning
Stephan Gyllenhammar (MP) inkom 2017-06-09 med en motion om att genomföra en
klimataktion i Lilla Edets kommun innebärande att symbolist plantera ut minst 100 st
träd i kommunen.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och påtalar det arbete som ska påbörjas
under 2020 med att arbeta fram en skötselplan för grönstrukturen som förvaltas av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Som en del i det arbetet skall också en mer långsiktig
plan tas fram avseende utvecklingen och eventuell omvandling av grönområden/-ytor.
Förslaget skulle i flera avseenden kunna tillföra kommunen positiva värden. I det
kommande planeringsarbetet kommer förvaltningen, inom de tillgängliga ekonomiska
och personella ramarna, att eftersträva ökad kvalitet på grönstrukturen med ökade
naturvärden och ökat upplevelsevärde för medborgare och besökare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 156
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 99
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-08-03
Tekniska nämndens protokoll 2019-12-11 § 106
Motion daterad 2017-06-09
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Frej Dristig (SD) och Mattias Ternehäll (-) yrkar avslag på motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående arbete.
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Protokollsanteckning
Jörgen Andersson (C) tillåts göra följande protokollsanteckning:
”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett ansvar att göra
allt vi kan för att minska människors negativa påverkan på klimatet. Som en del i det
arbetar Tekniska nämnden nu fram en skötselplan för grönstrukturen innefattande plan
för utveckling och omvandling av grönområden. Det ger oss en mer heltäckande
strategi som på ett bra sätt fångar upp den viktiga intentionen i denna motion.”
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§ 94
Svar på motion om att styra nybyggnation i Lilla Edets kommun
till trähus
Dnr KS 2018/376
Sammanfattning
Stephan Gyllenhammar (MP) inkom 2018-09-11 med en motion med förslag om att
styra all nybyggnation i Lilla Edet till trähus i stället för armerad betong.
Motionen har varit remitterad till AB EdetHus som bl.a. äger och förvaltar lokaler för
kommunal verksamhet.
Av yttrandet från AB EdetHus framgår att bolaget inte har något emot att bygga i trä där
det är fysiskt och ekonomiskt möjligt. En byggnad i trä kan dock bli dyrare i byggfasen
än andra material men är framförallt dyrare i förvaltningsskedet. Med detta som
utgångspunkt anser bolaget att det är av stor vikt att, framförallt allmännyttan, kan hålla
kostnaderna så låga som möjligt och därmed hålla hyrorna i nivå så att de flesta har råd
att hyra en bostad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 157
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 100
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-08-03
Yttrande från AB EdetHus, daterat 2018-12-17
Motion daterad 2018-09-11
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) och Anna Lärk Ståhlberg (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Frej Dristig (SD) yrkar avslag på motionen i sin helhet samt på Julia Färjhages yrkande
i punkt 2.
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar avslag på motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens punkt
1.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens punkt 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller punkt 2.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens punkt 2
Nej-röst för avslag av kommunstyrelsens punkt 2
Julia Färjhage (C)

JA
X

Jörgen Andersson (C)

X

Anna Lärk Ståhlberg (C)

X

Jakob Andersson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Christopher Kelleby (C)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Zara Blidevik (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Jonas Hilmersson (KD)

X

Eva Lejdbrandt (L)

X

Angelika Foksröd (MP)

X

Mikael Karlsson (S)

X

NEJ

Carlos Rebelo Da Silva (S)

X

Harry Berglund (S)

X

Malin Edvardsson (S)

AVSTÅR

X

Tommy Andersson (S)

X

Johan Niklasson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Mats Nilsson (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

Mattias Ternehäll (-)

X

Frej Dristig (SD)

X

Johan Sösaeter Johansson (SD)

X

Roger Sundström (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Jari Kalliomäki (SD)

X

Daniel Martinsson (SD)

X
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Summa

JA
17

NEJ
10

AVSTÅR
1

Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår och kommunfullmäktige
har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens punkt 2.
Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun och AB Edethus vid varje
nybyggnation ska pröva möjligheten att bygga i trä.

Beslutet expedieras till
Karin Holmström, tf samhällsbyggnadschef
Lars Wijkmark, AB Edethus
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§ 95
Förslag till ändrade taxor för färdtjänst i Lilla Edets kommun att
gälla från och med 4 november 2020
Dnr KS 2020/173
Sammanfattning
Regionfullmäktige har beslutat att dagens 70 zoner i Västtrafiks prissystem ska slås
ihop till tre zoner. Förändringen träder i kraft den 4 november 2020.
Taxorna/egenavgifterna för färdtjänst har fram tills idag förändrats i takt med
kollektivtrafikens baspris. Från och med 4 november 2020 upphör baspriset då den nya
zonindelningen genomförs. När baspriset försvinner måste ett nytt system införas för att
ta fram egenavgifter för färdtjänsten. Egenavgiften för färdtjänst beslutas av respektive
kommuns kommunfullmäktige och det sker i vanliga fall årligen i samband med att
fullmäktige fastställer alla kommunens taxor och avgifter för det kommande året.
Eftersom beslutet att avskaffa baspriset sker under innevarande år måste
kommunfullmäktige fastställa vilken taxa/egenavgift som skall gälla från och med 4
november 2020 och framåt.
Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för
färdtjänst att gälla från och med 4 november 2020 och tills vidare enligt alternativ 1 i
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 158
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 90
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-24
ON § 47/2020 Protokollsutdrag
Områdessekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27
Ekonomiska konsekvenser
Priserna uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI).
Yrkande
Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för färdtjänst enligt omsorgsnämndens beslut
ON § 47/2020, att gälla från och med 4 november 2020 och tillsvidare.
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Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Jörgen Karlsson
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 96
Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Dnr KS 2019/397
Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har antagit ny förbundsordning och översänder
förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och
beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2020-09-30.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil
och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 § 160
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 95
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-06-11
Protokollsutdrag från Tolkförmedling Väst
Förlag till ny förbundsordning
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Beslutet expedieras till
Tolkförmedling Väst
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§ 97
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr KS 2020/218
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2019-12-09 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lilla
Edets kommun. Nu ser vi behov av att förtydliga arbetsordningen.
§ 10 Sammanträde på distans
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 3 dagar (fredag kl 12.00)
innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
§ 25 Talarordning och ordning vid sammanträdena
Debattinlägg får maximalt vara 3 minuter långa. Föredragningar på sammanträdena får
maximalt vara 15 minuter långa, om undantag önskas ska detta beviljas av
kommunfullmäktiges presidium. Om extern föredragande/tjänsteperson inte föredrar
ärendet har kommunstyrelsens ordförande, eller vid hens frånvaro vice ordförande,
möjlighet att föredra ärendet i maximalt 15 minuter utan godkännande av KF:s
presidium.
Mål- och resursplanen och de ekonomiska rapporterna kan ha längre inledande
anföranden. Vid interpellationer får interpellanten och den som svarar ha längre
inledande anföranden.
§ 32 Interpellationer
”ska ges in till kommunledningsförvaltningen senast 10 dagar (fredag kl 12.00) före
nästkommande sammanträde för att besvaras på det sammanträdet. Interpellationer som
inkommer senare besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 § 96
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-06-11
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens men med redaktionella ändringar:
Kommunfullmäktige antar ovanstående revideringar av kommunfullmäktiges
arbetsordning samt lägger till ”eller aktuell nämnds ordförande” i § 25 och att den ”som
ställt interpellationen ska ha svaret dagen före sammanträdesdagen” i § 32 samt att § 33
ska ha likalydande tidsram som § 32.
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Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att § 32 ska lyda ”måndag kl 10”.
Frej Dristig (SD) tillstyrker Johan Sösaeter Johanssons yrkande.
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
§ 32 ska lyda ”10 kalenderdagar”.
Johan Niklasson (S) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande och yrkar att § 32 ska
lyda ”24 timmar innan mötets start”.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag med Julia Färjhages redaktionella ändringar.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
ändringsyrkande om att interpellationer ska vara inkomna ”måndag kl 10” och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
ändringsyrkandet om att interpellationer ska vara inkomna ”10 kalenderdagar” före
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Följande beslutsgång verkställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Carlos Rebelo Da Silvas yrkande
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Julia Färjhage (C)

JA
X

Jörgen Andersson (C)

X

Anna Lärk Ståhlberg (C)

X

Jakob Andersson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Christopher Kelleby (C)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Zara Blidevik (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Jonas Hilmersson (KD)

X

Eva Lejdbrandt (L)

X

Angelika Foksröd (MP)

X

NEJ

Mikael Karlsson (S)

X

Carlos Rebelo Da Silva (S)

X

Harry Berglund (S)

X

Malin Edvardsson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Johan Niklasson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Mats Nilsson (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

AVSTÅR

Mattias Ternehäll (-)

X

Frej Dristig (SD)

X

Johan Sösaeter Johansson (SD)

X

Roger Sundström (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Jari Kalliomäki (SD)

X

Daniel Martinsson (SD)

X

Summa

12

9

7

Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 9 nej-röster och 7 avstår och kommunfullmäktige
har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
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Till sist frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
ändringsyrkandet om att den ”som ställt interpellationen ska ha svaret senast 24 timmar
före mötets start” och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige antar ovanstående revideringar av kommunfullmäktiges
arbetsordning samt lägger till ”eller aktuell nämnds ordförande” i § 25 och att den ”som
ställt interpellationen ska ha svaret senast 24 timmar före mötets start” i § 32 samt att §
33 ska ha likalydande tidsram som § 32.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 98
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om feriejobb
till ungdomar under 2021
Dnr KS 2020/265
Sammanfattning
Kristian Hermansson (S) inkom 2020-08-24 med interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om det finns någon vilja hos den ledande kvintetten att skapa feriejobb inom
kommunen för våra ungdomar 2021 och hur den ledande kvintetten ser på
möjligheterna att kunna skapa nya arbetsuppgifter åt ungdomar för att det ska finnas
möjlighet att erbjuda feriejobb 2021 och kommande år?
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristian Hermansson (S), daterat 2020-08-24
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2020-09-06
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 99
Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om Lilla Edets
Regnbågsgrupp
Dnr KS 2020/270
Sammanfattning
Frej Dristig (SD) inkom 2020-09-01 med en fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande:


Hur mycket pengar lägger Lilla Edets kommun på Regnbågsgruppen?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga från Frej Dristig (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret på frågan.
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