sid 1/20

2012-09-12

Kommunfullmäktiges protokoll

Datum:

12 september 2012

Tid:

19.00 – 20.05

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet.

Justeringsdag:

19 september 2012

Paragrafer:

42-55

Utses att justera:

Anne-Lie Palm (S)

Tommy Nilzén (MP)

Underskrifter:
Sekreterare
Lena Palm
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Anne-Lie Palm (S)

Tommy Nilzén (MP)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-09-12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-09-20

2012-10-12

Förvaringsplatsför protokoll:

Kommunkansliet

Underskrift:
Annika Mändlo

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

sid 2/20

Kommunfullmäktiges protokoll

2012-09-12

Sammanträdet ajourneras kl. 19.50-19.55
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson(S)
Bert Åkesson (S),ordförande, §§ 42-45, 47-55
Anne-Lie Palm (S)
Kjell Johansson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Leif Håkansson (S)
John Nordling (S)
Lola Sühl(S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Sofia Kämpe (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Alexandra Grönvall(FP)
Karin Hallhagen (C)
Paulina Svenungsson (C)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tomy Granqvist (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD), ordf § 46
Tjänstgörande ersättare
Anita Andreasson (S) tjänstgör för Uno Ekberg(S)
Göran Sühl (S) tjänstgör för Anita A Björk (S)
Carl-Axel Carlstein (M) tjänstgör för Camilla Waltersson Grönvall (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Marianne Genborg(KD)
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
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§ 42
Meddelande från länsstyrelsen
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Enligt Länsstyrelsens beslut 2012-07-04 utses Alexandra Grönvall (FP) till ny
ledamot i fullmäktige efter avgående ledamoten Anders Wallin (FP). Till ny
ersättare väljs Pirkko Leinonen (FP) fr o m den 13 juni 2012 t o m den 31 ok
tober 2014.
Enligt länsstyrelsens beslut 2012-08-23 väljs Mikaéla Kristensson (FP) till ny
ersättare efter avgående ersättaren Pirkko Leinonen (FP) fr o m den 17 juli
2012 t o m den 31 oktober 2014.
Enligt länsstyrelsens beslut 2012-08-23 utses Ulla Linnarsson (S) till ny ersät
tare efter avgående ersättaren Göran Reijer (S) fr o m den 17 juli 2012 t o m
den 31 oktober 2014.
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§ 43
Avsägelser
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Avsägelse från Ove Parkås (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäk
tige för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Ove Parkås (C) från uppdraget som ledamot i LEFAB:s styrelse
för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Ove Parkås (C) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämn
den för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Philippe van Assche (C) från uppdraget som ersättare i kom
munfullmäktige för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Philippe van Assche (C) från uppdraget som ersättare i kulturoch fridsnämnden för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Jaana N Parkås (C) från uppdraget som ersättare i jämställd
hetsberedningen för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Mattias Parkås (C) från uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Alexandra Grönvall (FP) från uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden för mandatperioden 2011- 2014.
Avsägelse från Alexandra Grönvall (FP) som ledamot i fullmäktiges demokra
tiberedning för mandatperioden 2011-2014.
Avsägelse från Ulf Wetterlund (FP) från uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden för mandatperioden 2011- 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
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§ 44
Fyllnadsval
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Alexandra Grönvall (FP) till ersättare i kommun
styrelsen för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Michelle Winkel (FP) till ledamot i fullmäktiges
demokratigrupp för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Ulf Wetterlund (FP) till ledamot i miljö- och bygg
nämnden för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Gustaf Svenungsson (C) till ledamot i utbildnings
nämnden för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till vice ordförande i utbildnings
nämnden för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Tommy Karlsson (FP) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden för mandatperioden 2011-2014.

Beslutet expedieras till
De valda
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§ 45
Kommunstyrelsens ordförande informerar
Sammanfattning
Information lämnas om kommunens möte med infrastrukturministern med an
ledning de vägsträckor på E 45 som inte är finansierade. Vid mötet deltog föru
tom Lilla Edets kommun även Trollhättans kommun och Västra Götalandsreg
ionen. Kommunen har även tillskrivit berörda instanser i frågan samt då även
framhållit vad som framkommit i den rapport som behandlar skredproblemati
ken i området. Kommunen arbetar vidare för en lösning på frågan.
Omsorgsnämnden fattade den 18 juni beslut om att införa värdighetsgarantier
för äldreomsorgen.Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. För de
kommuner som väljer att införa värdighetsgarantier innebär det att man ger
utfästelser för hur äldreomsorgen ska bedrivas.
Fullmäktige antog en ny arbetsordning den 2012-06-13. Enligt arbetsordningen
33 § skall på varje fullmäktigemöte redovisas de fullmäktigeärenden som
kommit in sedan senaste mötet:
-

Ett arbete pågår med att ta fram förslag till miljömål och handlingsplan
för kommunen. Ärendet beräknas vara klart innan årets slut.

-

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram och
planeras var klart innan årets slut. .Kommunerna ansvarar för bostads
försörjningen och ska enligt bostadsförsörjningslagen ta fram riktlinjer
en gång per mandatperiod.

-

En revidering pågår av kommunens plan för extraordinära händel
ser.Planen skall revideras varje mandatperiod. Syftet med planen är att
samordna de kommunala ledningsinsatserna vid extraordinära händel
ser. Ettförslag beräknas klart innan årets slut.

-

En förstudie avseende införande av ett kvalitetsledningssystem för
kommunen skall vara klart innan årets slut. Ett led i arbetet med kvali
tetsledningssystem är punkt 9 på dagens kallelse ” Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och all
männa råd”.

Vidare informeras om ett kommande dialogmöte under hösten med Göteborgs
regionens kommunalförbund (GR) angående det fortsatta arbetet för en hållbar
utveckling.
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Forts § 45
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras
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§ 46
Ordföranden i fullmäktiges demokratigrupp informerar
Sammanfattning
Demokratigruppen skall enligt sin arbetsordning återrapportera sitt arbete till
kommunfullmäktige.
Demokratigruppens ordförande inleder med att redovisa gruppens direktiv:
Gruppen skall utveckla former för samverkan med medborgarna och delta
gande från medborgarna, lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog
med medborgarna.
Gruppen skall utveckla arbetssätt inom fullmäktige och mellan fullmäktige och
kommunens nämnder.
Demokratigruppen har prioriterat arbetet med att utveckla samverkansformer
med medborgarna.Utgångspunkten i demokratigruppens arbete är att invånarna
skall känna delaktighet i kommunens verksamheter.
Gruppen gav också tidigt kommunkansliet i uppdrag att se över möjligheten för
kommuninvånarna att lämnas synpunkter om kommunens verksamheter i det
då pågående arbetet med att skapa en ny hemsida. Idag finns en möjlighet att
på hemsidan lämna synpunkter (kan även göras på vanligt papper och lämnas
in till kommunen).
Demokratigruppen har också gått vidare med att utreda frågan om införande av
s k medborgarpaneler. En typ av medborgardialog, där kommunen några
gånger per år ställer frågor till deltagarna i panelen inom olika kommunala om
råden.
Demokratigruppen har även ställt sig positiv till att utveckla nuvarande befolk
ningsmöten till att gälla ett bredare perspektiv än det nuvarande som är trygg
hetsfrågor. Gruppen har tittat på Ale kommuns modell med ortsutvecklingsmö
ten och har även deltagit vid deras möten.
Demokratigruppen ställer sig positiv till både medborgarpaneler och ortsut
vecklingsmöten. Men kommer troligtvis att föreslå att kommunen börjar med
införande av ortsutvecklingsmöten eftersom kommunen redan påbörjat denna
dialogform genom befolkningsmötena. På nästa möte med demokratigruppen
den 17 september kommer frågan om former för ortsutvecklingsmöten att dis
kuteras.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

sid 9/20

Kommunfullmäktiges protokoll

2012-09-12

§ 47
Bildande av aktiebolag ägt gemensamt av kommunerna
inom samarbetet i SOLTAK
Dnr 2011/KS0200 Dpl 206
Sammanfattning
Kommunerna i Sverige står i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning.
Demografin utmanar - andelen äldre kommer att öka kraftigt. Vi som lever i
enregion av tillväxt får också nya behov från såväl inflyttare som familjebilda
rebland vår egen befolkning. Alla dessa nya behov kan inte mötas med nya
pengar. De kommer inte att finnas.
Vi måste därför se till att de tjänster vi utför görs på ett hushållande sätt. Inom
framförallt stöd- och servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över
kommungränserna så att mer pengar kan tillföras kärnverksamheterna.
Ävenandra verksamheter kan bli aktuella. För att göra det på ett juridiskt riktigt
sättkrävs någon form av organisering. Annars är det inte tillåtet.Därför föreslås
att kommunen är med och bildar "SOLTAK AB" och blir en avsex delägare i
bolaget.
Kommunchefen föredrar ärendet samt informerar om att Öckerö kommun öns
kar delta i samarbetet. Detta kommer att bli föremål för beslut i ett senare
skede vilket innebär en redaktionell justering i beslutstexten. Vidare föreslås
vissa förändringar i bolagsordningen i 5 § enligt följande:
- Aktiekapitalet får uppgå till högst 240 000 kr istället för till angivna
400 000 kr.
- Antalet aktier får uppgå till högst 2 400 st istället för angivna 4 000 st.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) med bifall av Peder Engdahl (M) yrkar bifall kommun
styrelsen förslag samt det redovisade förändringsförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet och
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30/ § 58.
Tjänsteskrivelse, 2011/KS0200-12.
Förslag till bolagsordning, 2011/KS0200-13.
Förslag till ägardirektiv, 2011/KS0200-14.
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Forts § 47
Fullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun går in som delägare i
aktiebolaget SOLTAK AB. Lilla Edets kommun förvärvar 100 aktier till ett
nominellt värde om 100 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet.
Bolagsordning för SOLTAK AB godkänns (bilaga 1) med ändringen i 5 § en
ligt följande:
- Aktiekapitalet får uppgå till högst 240 000 kr istället för till angivna
400 000 kr.
- Antalet aktier får uppgå till högst 2 400 st istället för angivna 4 000 st.
Ägardirektiv för SOLTAK AB godkänns (bilaga 2).

Beslutet expedieras till
Stenungsunds kommun
Ale kommun
Kungälvs kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Ekonomiavdelningen
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§ 48
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för SOLTAK AB
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edet har att välja styrelseledamot och ersättare till
styrelsen i SOLTAK AB för resten av innevarande mandatperiod, d v s fram
till den 31 december 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Ingemar Ottosson (S) utses till styrelseledamot i SOLTAK AB .
Peder Engdahl (M) utses till ersättare i styrelsen för SOLTAK AB.
Beslutet expedieras till
Ingemar Ottosson
Peder Engdahl
Personalavdelningen
Stenungsunds kommun
Ale kommun
Kungälvs kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
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§ 49
Val av revisor för SOLTAK AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edet har att välja revisor i SOLTAK AB för resten
av innevarande mandatperiod, d v s fram till den 31 december 2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Jan-Erik Ambjörnsson (C) utses till lekmannarevisor i SOLTAK AB.

Beslutet expedieras till
Jan-Erik Ambjörnsson
Personalavdelningen
Stenungsunds kommun
Ale kommun
Kungälvs kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
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§ 50
Årsredovisning för Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr 2012/KS0088 Dpl 042
Sammanfattning
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har
översänt årsredovisning och årsberättelse för sin verksamhet 2011.
Årets ekonomiska resultat uppgår till -1 798 610 kr, vilket dock var mindre än
budgeterad minskning om 2 255 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 1
823 871 kr. Lilla Edets kommuns bidrag 2011 uppgick till 437 000 kr av totala
bidrag på10 245 004 kronor.
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
I enlighet med förbundet stadgar, ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva
frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-29/§ 79.
Kanslichefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0088-2.
Årsredovisning för Samordningsförbundet, 2012/KS0088-1.
Fullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2011 och beviljar styrelsen ansvarsfri
het för 2011 års verksamhet.

Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2011
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§ 51
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Dnr 2012/KS0123 Dpl 701
Sammanfattning
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft
den 1 januari 2012. Ledningssystemet är tillämpligt inom hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst och inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
En överenskommelse har träffats mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) om utvecklingen aven sammanhållen vård och omsorg
för de mest sjuka äldre. Med denna överenskommelse följer även ekonomiska
medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete förutsatt att man länsvis
uppfyller tre grundläggande krav:
1. Struktur för ledning och styrning i samverkan
2. Handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om de mest sjuka
äldre
3. Beslut i samtliga kommuner om att införa ett ledningssystem för
kvalitet
VästKoms rekommendation är att samtliga kommuner i Västra Götaland fatt
arbeslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet. Socialstyrelsenrekom
menderar att beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-29/ § 81.
Individnämndens protokoll, 2012-05-22/§ 41.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem försystema
tiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9), 2012/KS0123-1.
Fullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett ledningssystem för kvalitet
som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Beslutet expedieras till
Socialförvaltningen
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§ 52
Ändrat ansvar samhällsbyggnadsnämnden och kom
munstyrelsen
Dnr 2012/KS0175 Dpl 001
Sammanfattning
I Lilla Edets kommuns politiska organisation ansvarar samhällsbyggnads
nämnden för teknisk drift av bland annat vatten och avlopp,
renhållning, gatu- och parkverksamhet, exploatering samt beredning av sam
hällsplaneringsfrågor. Även kommunstyrelsen har ansvar gällande flera av
dessa uppgifter.
I och med den snart färdigställda utbyggnaden av infrastruktur i form av
fyrfältsväg och järnväg genom kommunen kommer samhällsplaneringen vara
av mycket stor vikt för att kunna utveckla kommunen på ett gynnsamt sätt.
Kommunens majoritet (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet)vill
därför förtydliga kommunstyrelsens ansvar för samhällsplaneringen och ta
ett helhetsgrepp om detta.
Följande uppgifter föreslås därmed flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen (återfinns i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden § 1):
- upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och
Bygglagen (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighets
plan samt områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen
- kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställ
ning)
- kommunens exploateringsverksamhet
- den kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksam
heten
- belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator,
kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader
- ansvar för byggnadsregister inom kommunen
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forts. § 52
Dessutom föreslås kommunfullmäktig delegera följande uppgifter till kom
munstyrelsen i stället för till samhällsbyggnadsnämnden (återfinns i reglemen
tet för samhällsbyggnadsnämnden §2):
- genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildnings
lagen eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till
ändring eller upphävande av sådan rätt dels upplåta sådan rätt i gata, park
eller annan offentlig plats
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
dock inte inom upplevelsenämndens ansvarsområde,
- besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och lik
nande särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med undantag
av sådana upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd,
- påkalla förrättning enligt anläggningslagen
- för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel,
där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller fas
tighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på
kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rö
rande fast egendom för samma ändamål
(- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse, Lagen har upphört att gälla,
stycket utgår)
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra rikt
linjer beträffande belopp och villkor i övrigt

Mötet ajourneras under fem minuter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-08-29/§ 83.
Skrivelse av Ingemar Ottosson (S), 2012/KS0175-1.
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forts. § 52
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar enligt följande:
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet yrkar att de förändringar i
reglemente och delegeringsordning som kommunstyrelsen föreslår inte för när
varande genomförs. Dock bör kommunstyrelsen utvidga sitt engagemang i
samhällsplaneringsfrågor varför det förslag till organisationsförändring som
kommunchefen arbetat fram genomförs. Det innebär att samhällsplanerings
chef samt mark- och exploateringsavdelning med tillhörande administrativ re
surs flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvalt
ningen.
Det innebär att kommunledningsförvaltningen planerar och genomför sam
hällsplaneringsuppgifter som beslutas i antingen samhällsbyggnadsnämnd eller
kommunstyrelsen beroende på frågan art.
Peder Engdahl (M) m fl yrkar att en översyn görs inför nästa mandatperiod.
Kommunstyrelsens förslag 2012-08-29/§ 83.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras för översyn under nästa mandatperiod och finner att fullmäktige
beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Ingemar Ottossons (S) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller Ingemar Ottossons
yrkande.

Fullmäktiges beslut
De förändringar i reglemente och delegeringsordning som kommunstyrelsen
genomförs för närvarande inte. Dock bör kommunstyrelsen utvidga sitt enga
gemang i samhällsplaneringsfrågor varför det förslag till organisationsföränd
ring som kommunchefen arbetat fram genomförs.
Det innebär att samhällsplaneringschef samt mark- och exploateringsavdelning
med tillhörande administrativ resurs flyttas från samhällsbyggnadsförvaltning
en till kommunledningsförvaltningen.
Det innebär att kommunledningsförvaltningen planerar och genomför sam
hällsplaneringsuppgifter som beslutas i antingen samhällsbyggnadsnämnd eller
kommunstyrelsen beroende på frågans art.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Samtliga förvaltningar
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§ 53
Revidering av regler för arbete i/på kommunal mark
Dnr 2012/KS0099Dpl 269
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns regler för arbete i/på kommunal mark har uppdaterats.
Förtydligande och korrigering av avdelnings- och förvaltningsnamn har gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta regler förar
bete i/på kommunal mark, 2012/KS099-2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-29/§ 84.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-0419/ § 22.
Regler för arbete i/på kommunal mark, 2012/KS099-2.
Fullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar regler för arbete i/på kommunal mark,
2012/KS099-2. Tidigare regler upphör därmed att gälla.

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 54
Revidering av lokala torgföreskrifter
Dnr 2012/KS0122Dpl003
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2006 antagit lokala ordningsföreskrifter för torghan
del.
Då det föreligger ny lagstiftning som gör föreskrifterna inaktuella så bör dessa
uppdateras. Därutöver har området framför gamla posthusets långsida har tagits
bort från tillåten plats för torghandel. Därmed är torgytan i Lilla Edet den salu
plats som återstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-29/§ 85.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0122-1.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun
2012/KS 0122-2.
Fullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun
(2012/KS0122-2) antas och gäller fr om den 25 september 2012.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2006-10-25/§ 61, upphävs därmed.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ekonomichefen
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§ 55
Anmälan om inkomna motioner
Karin Hallhagen (C) har inkommit med en motion angående cykelväg i Väster
landa.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet expedieras till
Karin Hallhagen
Peter Larsson
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