Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-22
Datum:

Onsdagen den 22 oktober 2014

Tid:

kl 19.00 – 20.30

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Tisdagen den 28 oktober, klockan 16.00

Paragrafer:

48-55

Utses att justera:

Kjell Johansson (S) och Julia Färjhage (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Jörgen Andersson (C) §§ 48-49 Bert Åkesson (S) §§ 50-55
Justerare
Kjell Johansson (S)

Julia Färjhage (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-10-22

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-10-29

2014-11-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård

1

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-22
Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Kjell Johansson (S)
Malin Edvardsson (S)
Carlos Rebelo da Silva (S)
Lola Sühl (S)
Leif Håkansson (S)
Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Linda Alsing (V)
Leif Kinnunen (FP)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Erik Haster (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Michael Grönlund (M)
Zara Blidevik (M) ersätter Anna-Lee Alenmalm (M)
Emma Samuelsson (MP)
Anders Johansson (SD)
Christer Ädel (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Anita Almén Björk (S)
Göran Sühl (S)
Anita Andreasson (S)
Harry Berglund (S)
Jeanette Villarroel (V)
Michelle Winkel (FP)
Lars-Erik Anderström (M)
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Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Sara Bylund, planingenjör
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§ 48
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 49
Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden fram till 2018-10-14
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Följande personer föreslås:
Ordförande Bert Åkesson (S)
1:e vice ordförande Camilla Olofsson (M)
2:e vice ordförande Linda Holmer Nordlund (V)
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Bert Åkesson (S) till ordförande.
2. Kommunfullmäktige väljer Camilla Olofsson (M) till förste vice ordförande.
3. Kommunfullmäktige väljer Linda Holmer Nordlund (V) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
De valda
Personalavdelningen
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§ 50
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare samt val av ordförande och
vice ordförande i fullmäktiges valberedning för tiden fram till
2018-10-14
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Följande personer föreslås:
Ledamöter

Ersättare

Anita Almén Björk (S)

Leif Håkansson (S)

Lars Ivarsbo (C)

Fredrik Hermansson (C)

Camilla Olofsson (M)

Peder Engdahl (M)

Linda Alsing (V)

Peter Spjuth (V)

Christer Ädel (SD)

Carl Carlsson (SD)

Michelle Winkel (FP)

Ulf Wetterlund (FP)

Emma Samuelsson (MP)

Anna Larsson (MP)

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ovanstående till ledamöter och ersättare i fullmäktiges
valberedning.
2. Kommunfullmäktige väljer Anita Almén Björk (S) till ordförande i fullmäktiges
valberedning.
3. Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till vice ordförande i fullmäktiges
valberedning.

Beslutet expedieras till
De valda
Personalavdelningen
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§ 51
Nominering av 2 ledamöter och 2 ersättare till
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden
2015-2018
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Följande personer föreslås:
Ledamöter

Ersättare

Ingemar Ottosson (S)

Carlos Rebelo da Silva (S)

Jörgen Andersson (C)

Lars-Erik Anderström (M)

Beslut
Kommunfullmäktige nominerar ovanstående ledamöter och ersättare till
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2015-2018.

Beslutet expedieras till
GR
De valda
Personalavdelningen
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§ 52
Tertialrapport 2, januari – augusti, 2014 avseende Lilla Edets
kommun
Dnr 2014/KS0236
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.
I det stora hela klarar nämnder och styrelse av sitt grunduppdrag, men bland annat
genom att de ekonomiska ramarna överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden och
utbildningsnämnden har inte uppfyllt sina grunduppdrag fullt ut.
Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2014. Tretton av de 20 målen är uppnådda och tre
bedöms som svåra att nå. Övriga utvecklas fortfarande.
Den fördjupade översyn som genomförts på grund av de prognoser (-6,7 mkr) som
framkom i tertialrapport 1 är genomförd. Det är svårt att dra några konkreta slutsatser
utifrån den information som inhämtats i samband med översynen, men det har inte
framkommit några uppenbara felaktigheter någonstans. En tendens att efterfrågan/
behovet av insatser inom ”äldreomsorgen” (hemtjänst/särskilt boende) ökar är tydlig.
Därmed borde resurser tillföras den verksamheten, och då resurserna är begränsade så
måste det effektiviseras där det går att effektivisera klokt. Smärre åtgärder kan troligtvis
ge en liten positiv påverkan på resultatet, men en total översyn av den kommunala
verksamheten vore önskvärd, med långsiktiga ambitionsnivåer på en realistisk nivå.
Detta är något som den politiska organisationen bör fundera över och besluta om ganska
snart för att få effekt så snart som möjligt.
Periodens redovisade resultat är +14,5 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än periodens budget.
Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,9 mkr, vilket då är 9,4 mkr sämre än
budget. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden, -7,7 mkr,
omsorgsnämnden -1,7 mkr och utbildningsnämnden -3,0 mkr. Överskott prognostiseras
av miljö- och byggnämnden med 1,1 mkr, samhällsbyggnadsnämnden med 0,2 mkr,
kommunstyrelsen med 0,7 mkr samt finans med 1,1 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett
nollresultat.
Volymen avseende investering bedöms ligga på 39 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budget.
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Inkomsterna inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på en högre nivå än
budgeterat, beroende på skogsskiften, medan kostnaderna landar på en lägre nivå,
orsakat av att översiktsplanen ännu inte är fastställd och arbeten förskjuts framåt i tid.
Med denna prognos, resultat -7,9 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i
balans. Inget av de två finansiella målen bedöms vara uppfylla vid årets slut.
Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08 § 102
Arbetsutskottets beslut 2014-09-24 § 77
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2014/KS0236-1
Tertialrapport 2 januari – augusti 2014 avseende Lilla Edets kommun, dnr
2014/KS0236-2
Finansiering
Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för
att nå en god ekonomisk hushållning.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), Peder Engdahl (M) och Peter Spjuth (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2, samt att kommunstyrelsen får i
uppdrag att göra en total översyn av kommunens verksamhet för att hitta en långsiktigt
hållbar ambitionsnivå.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Kommunchefen
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§ 53
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2014/KS0237
Sammanfattning
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller
flera uppdrag efter valet 2014 eller senare och som inte uppnått angiven ålder enligt
Lagen om anställningsskydd (LAS) § 32a (f.n 67 år). Bestämmelserna gäller för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av eller omfattas av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08 § 103
Arbetsutskottets beslut 2014-09-24 § 78
Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2014-09-09.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Beslut
Kommunfullmäktige antar OPF-KL och att gälla efter valet 2014.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
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§ 54
Antagande av fördjupad översiktsplan för Lödöse
Dnr 2012/KS0045
Sammanfattning
Fördjupningen av översiktsplanen bygger vidare på ÖP 2012, översiktsplan för Lilla
Edets kommun. Nedan följer en kort sammanfattning av planförslaget. För redovisning
av planförslaget i sin helhet hänvisas till FÖP Lödöse, En fördjupning av
översiktsplanen, del 1. Planförslag.
Med överordnade utgångspunkter i tidigare ställningstagande i ÖP 2012 kring
utvecklingen och de viktigaste platsspecifika förutsättningarna som grundval har fyra
huvudmål för planförslaget formulerats.
Huvudmål
1. Stationsnära utbyggnad
2. Koppla samman befintligt och nytt
3. Vårda och utveckla kulturarvet
4. Stärk grönstrukturen
Prioritet ett i tätortsexpansionen är utbyggnad av bostäder, handel, kontor och
verksamheter i området närmast stationen. För att utnyttja möjligheten att ge så många
som möjligt gångavstånd till stationen föreslås en hög exploateringsgrad nära stationen.
Det gör att stationens potential kan användas fullt ut och tåget kan bli det mest attraktiva
transportslaget för ett stort antal människor. Målsättningen är att Lödöse successivt ska
utvecklas till en regionalt integrerad fungerande helhet med bostäder, kommersiell och
kommunal service och arbetsplatser i en bra balans, som ger goda förutsättningar för
både in- och utpendling med såväl tåg och buss som cykel.
En viktig utmaning i tätortsutvecklingen är relationen mellan befintliga Lödöse och
utbyggnadsområdena. Med Göteborgsvägen som huvudgata, Kyrkvägen som grönstråk
och en ny handelsgata däremellan skapas viktiga länkar som kan knyta samman de nya
delarna med befintlig bebyggelse.
Lödöses identitet som Västsveriges vagga kan stärkas genom utveckling av de centrala
delarna av orten. All förändring bör ske med utgångspunkt i kulturarvet. Varvsområdet
som också är en viktig del i Lödöses historia kan utvecklas som verksamhetsområde och
rustas upp.
Grönstrukturen, innefattas både av den omgivande landsbygden, med jordbruksmark
och skog och av de tätortsnära grönområdena. Hit räknas också Göta älv. Om Lödöse
ska fortsätta vara en attraktiv ort att bo och verka i behöver grönstrukturen bevaras och
utvecklas när invånarantalet mångdubblas och fler ska samsas på samma yta. Detta
innebär bland annat att; Spetalsbergens rekreationsområde bibehålls och utvecklas,
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Gårdaåns dalgång bevaras och utvecklas för rekreation samt att nya promenadstigar och
parkområden tillskapas ner till och utmed Göta älv.
Efter utställningen har alla inkomna synpunkter sammanställts i ett utlåtande på
motsvarande sätt som i samrådsredogörelsen. FÖP Lödöse, En fördjupning av
översiktsplanen, del 5. Utlåtande redovisar inkomna yttranden samt kommentarer till
dessa.
Under och i anslutning till utställningstiden har 22 yttranden kommit in. Ett yttrande
som kom in efter samrådstidens slut har tagits med här.
-

11 yttranden från myndigheter och andra kommuner

-

4 yttranden från kommunala nämnder

-

4 yttranden från företag, organisationer och föreningar

-

3 från privatpersoner och övriga

Ändringar och kompletteringar av planförslaget
Nya avvägningar har gjorts utifrån synpunkterna och mindre justeringar av materialet
har utförts.
-

Ställningstagande till åtgärdsförslagen i klimatanpassningsrapporten införs
planhandlingen.

-

Planhandlingen förtydligas angående eventuella framtida konflikter med
strandskyddet.
Miljökonsekvensbeskrivningen förtydligas med ett utökat resonemang kring
konflikter med vissa av miljömålen.
Område 6 ändras från nytt verksamhetsområde till Utredningsområde för
tätortsutbyggnad.
Handlingarna förtydligas avseende konflikten mellan ”varvsområdet” och
behovet av att stärka ortens kontakt med älven. Även den potentiella konflikten
mellan verksamhetsområdet och utvecklingsområdet för turiständamål lyfts
fram.
Handlingarna förtydligas med att idrottändamål ryms inom såväl område för
rekreation som område för offentlig service.
Handlingarna förtydligas med att service inryms inom område 1 och 3.
Handlingarna kompletteras med att möjligheterna att anlägga en gästhamn
utreds i ett avsnitt längs Göta älv.
Avsnittet om fortsatt arbete och prioritetsordning förtydligas så att det framgår
tydligare att den nordvästra delen av utvecklingsområdet vid Nygårdsmotet kan
vara aktuellt att bebygga med verksamhet för fordonservice redan i det korta
perspektivet.
Mindre revideringar och kompletteringar har gjorts för att öka planens tydlighet.

-

-

-

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens beslut 2014-10-08 § 108
Arbetsutskottets beslut 2014-09-24 § 83
FÖP LÖDÖSE En fördjupning av översiktsplanen, dnr 2012/KS0045-97
- Del 1. Planförslag
- Del 2. Förutsättningar
- Del 3. Miljökonsekvensbeskrivning
- Del 4. Samrådsredogörelse
- Del 5. Utlåtande
- Bilaga 1. Markanvändningskarta
- Rapporten Klimatanpassning av Lödöse
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), Peder Engdahl (M), Peter Spjuth (V) och Jörgen Andersson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar den Fördjupade översiktsplanen för Lödöse.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§ 55
Information om kommande utbildningsinsatser för
förtroendevalda
Sammanfattning
Lena Palm, kommunchef informerar om att den 30 januari 2015 kl 8-16 planeras en
utbildning för ny- och omvalda förtroendevalda. Utbildningen innehåller bl a
kommunalrätt, den kommunala kompetensen, samspelet mellan förtroendevalda och
tjänstemän samt sammanträdesteknik.
Varje nämnd kommer även att ha specifika utbildningar inom sitt verksamhetsområde.
Dessutom planeras för några utbildningskvällar under vintern med bl a information om
kommunens organisation, ekonomistyrning, offentlighet och sekretess och arvoden och
pensioner.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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