Kallelse

Kommunfullmäktige

Tid: Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00.
Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Ärenden

Föredraganden

1.

Upprop

2.

Val av justerare samt fastställande av tid för
justering

3.

Godkännande av dagordning

4.

Vad är en SMSlivräddare?
Dnr 2016/KS0023

Åsa Högstedt,
ambulanssjuksköterska

5.

Presentation av respektive nämnds
verksamhetsplan för 2016

Respektive ordförande

6.

Avsägelse från Anna Chorell (M) från uppdraget
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige,
samt fyllnadsval.
Dnr 2014/KS0232

7.

Avsägelse från Michael Grönlund (M) från
uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i
utbildningsnämnden samt uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232

8.

Avsägelse från Mattias Ternehäll (SD) från
uppdraget som ledamot i demokrati- och
mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval.
Dnr 2014/KS0232

9.

Avsägelse från Andreas Johansson (SD) från
uppdraget som ersättare i demokrati- och
mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval.
Dnr 20014/KS0232

10. Avsägelse från Jörgen Hellman (S) från uppdraget
som revisor för Leifab, samt fyllnadsval.
Dnr 2014/KS0232

Kallelse

Kommunfullmäktige

11. Begäran om att kvarstå som förtroendevald trots
flytt från kommunen
Dnr 2014/KS0232
12. Valärende
- Avsägelser
- Fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
13. Interpellation från Julia Färjhage (C) till
kommunstyrelsens ordförande om beslutsgången i
kommunen
Dnr 2015/KS0401
14. Fråga från Fredrik Hermansson (C) till
kommunstyrelsens ordförande angående
folkomröstning om F-3 skolor i Västerlanda,
Nygård och Hjärtum
Dnr 2016/KS0026
15. Fråga från Peder Engdahl (M) till
utbildningsnämndens ordförande angående
överklagandet av förvaltningsrättens dom
Dnr 2016/KS0027
16. Fråga från Julia Färjhage (C) till
kommunstyrelsens ordförande angående Leifabs
förvärv av LSS-tomten på Norra Stallgärdet, del av
Ström 1:46
Dnr 2016/KS0028

Bert Åkesson (S)
Ordförande

Erik Ander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria Olegård
den 4 januari 2016 08:27
Kommunen
VB: Avsägelse kommunfullmäktige

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Diarieföras på 2014/KS0232
Med vänliga hälsningar
Maria Olegård
Administrativ chef

______________________________________
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 12
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

Från: Anna Chorell [mailto:anna.chorell@gmail.com]
Skickat: den 3 januari 2016 11:06
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Ämne: Avsägelse kommunfullmäktige

Hej!
Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i kommunfullmäktige.
Med vänlig hälsning
Anna Chorell

[Sida]

Erik Ander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria Olegård
den 7 januari 2016 08:23
Kommunen
VB: Avsägning

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Diarieföras på 2014/KS232
Med vänliga hälsningar
Maria Olegård
Administrativ chef
______________________________________
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520‐ 65 95 00, direkt: 0520‐65 95 12
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Mikael Grönlund
Skickat: den 7 januari 2016 08:01
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Ämne: Avsägning
Hej. Vill meddela att jag avsäger mig min plats i un från och med 31 januari
Hälsningar Michael Grönlund
Skickat från min iPad

[Sida]

Erik Ander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria Olegård
den 7 januari 2016 16:30
Kommunen
VB: Avsägning

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Diarieförs på 2014/KS0232
Med vänliga hälsningar
Maria Olegård
Administrativ chef
______________________________________
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520‐ 65 95 00, direkt: 0520‐65 95 12
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Mikael Grönlund
Skickat: den 7 januari 2016 16:28
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Ämne: Avsägning
Vill härmed avsäga mig min plats i kommunfullmäktige Lilla Edet 2016 01 07
Hälsningar Michael Grönlund
Skickat från min iPad

[Sida]

Erik Ander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria Olegård
den 5 januari 2016 16:00
Kommunen
Fwd: Demokrati och mångfaldsberedningen

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Diarieföras på 2014/KS0232
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Andreas Johansson <Andreas.Johansson2@lillaedet.se>
Datum: 5 januari 2016 15:28:02 CET
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Ämne: Demokrati och mångfaldsberedningen
Hej tänkte meddela att jag avsäger mig min plats som ersättare för Mattias ternehäll i
demokrati och mångfaldsberedningen. Mvh Andreas

[Sida]

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2015-12-14

2014/KS0232-114 000

Begäran om att kvarstå som förtroendevald trots flytt från
kommunen
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Jörgen Hellman (S) har inkommit med en begäran om att få kvarstå som förtroendevald
trots att han avflyttar från kommunen.
Jörgen Hellman har följande uppdrag i Lilla Edets kommun:








Revisor tillika vice ordförande för granskning av kommunens verksamhet
Revisorsersättare Folkrörelsernas arkivförening
Revisorsersättare Lilla Edets Företagscentrum, ekonomisk förening
Revisor Folkets Hus i Lilla Edets Förvaltning
Revisor Leifab
Revisor Lefab
Revisor Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps samordningsförbund

Enligt huvudregeln i 4 kap 8 § första stycket kommunallagen upphör ett uppdrag genast
om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig, t ex genom
folkbokföring i annan kommun, är man skyldig att avgå så snart obehörigheten har
inträtt.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får
ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden. Syftet med bestämmelsen är
att den som under en begränsad period är bosatt och folkbokförd på annan ort,
exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att behålla sina uppdrag under
återstoden av mandatperioden. I fullmäktiges bedömning om den enskilde ska få behålla
sitt förtroendeuppdrag bör enligt förarbetena bl a vägas in om den förtroendevalde avser
att flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande har slutförts och om
den förtroendevalde har reella möjligheter att delta i sammanträden i hemkommunen.
Undantag ska således enbart göras vid en tillfällig avflyttning.
Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet
avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sitt uppdrag.
Utgångspunkter vid en bedömning bör vara att
-

Förtroendevald ska antas flytta tillbaka när studier eller motsvarande slutförts.

-

Förtroendevald ska ha reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller de
organ som är aktuella för uppdraget. Här bör vägas in rimligheten i ev ökade
kostnader vid deltagande i sammanträden, beredningar m m.

-

Förtroendevald ska, i den mån uppdraget kräver det, kunna behålla kontakten
med kommuninvånarna.

sid- 2 -

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-12-14.
Begäran från Jörgen Hellman om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från
kommunen.
Förslag till beslut
Ärendet överlämnas utan eget beslutsförslag.

Lena Palm
kommunchef

sid 2/2

Svar på interpellation från Julia Färjhage (C) angående beslutsgången i kommunen
Kompetensfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna reglereras i kommunallagen. Fullmäktiges beslutsområde omfattar avgöranden av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. I kommunallagen har det uttryckts på så sätt att fullmäktige beslutar i ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Det avser sådana övergripande frågor som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Exempel är finanspolitiska riktlinjer och beslut om verksamhetens inriktning på olika områden Det hindrar
inte att de nämnder som har ansvar för ett visst område också har till uppgift att formulera mål
för verksamheten.
Vad som förbehålls fullmäktige är alltså de kommunövergripande frågorna som t ex budget,
skatt, det som är avgörande för den kommunala ekonomin, avgiftsfinansiering och viktiga beslut om förmögenhetstillgångarna, översiktsplanering, men inte förvaltnings- och verkställighetsorganisatoriska frågor.
Lilla Edet tillämpar målstyrning. Detta framgår av kommunens mål- och resursplan som kommunfullmäktige fattat beslut om.
Fullmäktige har också varit överens om den politiska organisationen och antalet nämnder. I
vår kommun har vi valt att ha många nämnder med ansvar för olika verksamhetsområden.
Nämnderna ansvarar för sin verksamhet utifrån sitt reglemente och utifrån givna mål och resurser.
Ishallen Lödöseborg
Kultur- och fritidsnämnden överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för att nämnden inte
kunde finansiera ishallen inom sin ram. Denna fråga äger inte kultur- och fritidsnämnden
själva. En ramjustering är en fråga som, efter det att kommunstyrelsen berett ärendet, fullmäktige ska fatta beslut om.
Under det att ärendet behandlades i kommunstyrelsen förändrades nämndens ekonomiska
situation och man bedömde att det fanns ekonomiskt utrymme att renovera ishallen.
Eftersom frågan nu låg på kommunstyrelsens bord var det kommunstyrelsen som tog beslutet
om igångsättningstillstånd.
Kvalitetshöjning i Lilla Edets kommun, förändring av skolorganisationen
Utbildningsnämnden ska enligt sitt reglemente fullgöra kommunens uppgifter inom det kommunala skolväsendet. Utbildningsnämnden har fattat beslut om omstrukturering av den inre
skolorganisationen. Beslutet är föremål för prövning och kommunen inväntar svar från kammarrätten angående prövningstillstånd.
Fritidsgård i Lilla Edet
Fritidsborgen som IK Bergaström önskade nyttja till fritidsgårdsverksamhet är en sk omställningslokal som ligger inom kommunstyrelsens kostnadsansvar. Kortidsupplåtelse av omställningslokaler, som det blev fråga om, är egentligen en tjänstemannafråga. Med tanke på de diskussioner som föregåtts ärendet lyftes frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det fanns

en politisk enighet i kommunstyrelsens arbetsutskott om att upplåta nyttjanderätten till IK
Bergaström året ut.
Någon överprövning är det inte fråga om. Att IK Bergaström skulle genomföra en utvärdering
är en självklarhet att kräva, men det framgår tydligt att det ska ske gentemot kultur- och fritidsnämnden.
Flytt av biblioteksverksamheten till Folkets Hus
Kultur- och fritidsnämnden har, enligt sitt reglemente, att fullgöra kommunens uppgifter inom
kultur- och fritidsområdet. Det är nämndens ansvar att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska frågor. Nämnden stod inför det faktum att hyran skulle höjas med 30 % samtidigt fanns
ett sparbeting från fullmäktige. Nämnden såg ingen möjlighet att utöka biblioteksbudgeten
med denna hyreshöjning. Man prioriterade personalresurser framför lokalyta. Beslutet ligger
inom kultur- och fritidsnämndens behörighet då det gäller en förvaltningsorganisatorisk förändring av biblioteksverksamheten. Beslutet är fattat inom ramen för fullmäktiges mål och
inom givna ekonomiska ramar. Kultur- och fritidsnämndens beslut överklagades vid förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kultur- och fritidsnämndens beslut
fastställdes därmed.

Ingemar Ottosson
Kommunstyrelsens ordförande

