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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
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
John Nordling (S)
Julia Färjhage (C)
Lars Ivarsbo (C)
Paulina Svenungsson (C)
Michael Grönlund (M)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 117-128
Helena Grimm, miljöplanerare, § 129
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§ 116
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 117
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015
Dnr 2014/KS0273
Sammanfattning
Diskussion förs om kommunstyrelsen verksamhetsplan för 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och att beslut om verksamhetplan för 2015
fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 november.
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§ 118
Taxor och avgifter 2015 avseende mark, exploateringsmark och
markarbeten
Dnr 2014/KS0259
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar områdena mark, exploateringsmark och markarbeten, kapitel 1-2
i dokumentet Taxor och avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:


Rubriceringen avseende tomtpriser har ändrats. Dessutom så föreslås nya
avgifter avseende planbesked med 2 400:- samt för arrende/nyttjanderätter med
en fast avgift på 1 200:-/år samt en rörlig med 0,30:-/m2 och år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-15 § 90
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0259-2
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende mark, exploateringsmark
och markarbeten enligt kapitel 1-2 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från
och med 2015-01-01.
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§ 119
Taxor och avgifter 2015 avseende, vatten och avlopp
Dnr 2014/KS0260
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar områdena vatten och avlopp, kapitel 3-6 i dokumentet Taxor och
avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:





Skyldigheten att brukaravgift ska erläggas då bygglov erhållits tas bort.
Den fasta förbrukningsavgiften höjs med 14,5 %, vilket innebär att en villa som
förbrukar 150 m3 kommer att betala 10 411 kr/år för vatten och avlopp, vilket är
692 kr mer än jämfört med 2014. Den fasta utgiften för villan utgör 52 procent av
den totala årsavgiften för vatten och avlopp.
En översyn av taxekonstruktionen kommer att ske under 2015.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 91
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0260-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende vatten och avlopp enligt
kapitel 3-6 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från och med
2015-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa anläggningsavgift
för annan fastighet, enligt kapitel 4, § 6 i dokumentet Taxor och avgifter 2015.
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§ 120
Taxor och avgifter 2015 avseende renhållning
Dnr 2014/KS0261
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar område renhållning, kapitel 7 i dokumentet Taxor och avgifter
2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:






Det förtydligas att både boende i villa/lägenhet omfattas av 6 fria besök vid
ÅVC.
En avgift för uppehåll av hämtning av hushållsavfall införs.
En avgift för delat avfallskärl införs.
En avgift för extra hämtning av avfallskärl införs.
Tjänsten hämtning av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall
införs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 92
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0261-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende renhållning enligt kapitel 7
i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från och med 2015-01-01.
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§ 121
Taxor och avgifter 2015 avseende parkering
Dnr 2014/KS0268
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar område parkering, kapitel 8 i dokumentet Taxor och avgifter
2015.
Inga förändringar jämfört med gällande taxa är föreslagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 93
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0268-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende parkering enligt kapitel 8 i
dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från och med 2015-01-01.
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§ 122
Taxor och avgifter 2015 avseende äldreomsorg,
funktionshinderomsorg samt färdtjänst
Dnr 2014/KS0262
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar områdena Äldre-/funktionshinderomsorg samt färdtjänst, kapitel
9-11 i dokumentet Taxor och avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:







Hemtjänst - tillfälliga och kortvariga insatser, per påbörjad timma, tas bort.
Trygghetstelefon fördelas på analoga larm och IP/bredbandstelefoni.
Mattransport till ordinärt boende – självkostnadspris, omsorgsnämnden kan ändra
priset om självkostnaden ökar.
Avlösarservice i ordinärt boende - anhörig kan beviljas avlösning i hemmet med
upp till tio (10) timmar per månad kostnadsfritt.
Kommunal hälso- & sjukvård höjs med 10:-/timma till 260:-/timma
Så kallade ”bomresor” inom färdtjänsten kommer att debiteras från och med 3:e
gången (idag från första) om giltig orsak inte finns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 94
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0262-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende äldre/funktionshinderomsorg samt färdtjänst, kapitel 9-11 i dokumentet ”Taxor och
avgifter 2015” att gälla från och med 2015-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att besluta om att uppdatera
avgifterna avseende hemtjänst, hemsjukvård, arbetsterapi och sjukgymnastik för
person från annan kommun till samma nivå som Västkom beslutat samt avgiften för
mattransport till ordinärt boende, om kommunens självkostnad förändras.
3. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden möjlighet att under en period av
maximalt tre månader, besluta om reducering av den billigaste hyran, under
förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning från
ordinärt till särskilt boende.
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§ 123
Taxor och avgifter 2015 avseende kultur- och fritid
Dnr 2014/KS0263
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar område kultur och fritid, kapitel 12-13 i dokumentet Taxor och
avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:




Vissa avgifter för nyttjande av anläggningar höjs med 10-100 kronor per
timma/dag för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.
Nolltaxa för föreningar inom kommunen kvarstår.
Avgiften för fjärrlån sänks från 20:- per lån till 0:- per lån.
Evenemangsskyltar för extern arrangör höjs med 100 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 95
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0263-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende kultur och fritid enligt
kapitel 12-13 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från och med 201501-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur & fritidsnämnden att under kortare perioder,
max tre månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda
kampanjer/aktiviteter.
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§ 124
Taxor och avgifter 2015 individ- och familjeomsorgen
Dnr 2014/KS0264
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar område individ- och familjeomsorg, kapitel 14-16 i dokumentet
Taxor och avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:


Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs i de
flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, ca 3 %.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 96
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0264-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende individ- och
familjeomsorg, kapitel 14-16 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från
och med 2015-01-01.
2. Kommunfullmäktige ger individnämnden möjlighet att, under en period av
maximalt tre månader, besluta om reducering av hyran, under förutsättning att
dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till stöd/omsorgsboende.
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§ 125
Taxor och avgifter 2015 avseende torghandel, obetalda
kundfakturor och kopiering
Dnr 2014/KS0265
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar områdena torghandel, obetalda kundfakturor samt kopiering,
kapitel 17-19 i dokumentet Taxor och avgifter 2015.


Inga förändringar jämfört med gällande taxa föreslås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 97
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0265-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende torghandel, obetalda
kundfakturor samt kopiering, kapitel 17-19 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att
gälla från och med 2015-01-01.
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§ 126
Taxor och avgifter 2015 avseende miljö- och bygg
Dnr 2014/KS0266
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar område miljö- och bygg, kapitel 20-21 i dokumentet Taxor och
avgifter 2015.
Förändringar jämfört med gällande taxa är följande:





Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med 20 kronor, till 840 kronor.
Timtaxan inom livsmedel räknas upp med 30 kronor, till 1 000 kr/timma, samt
med 20 kronor, till 840 kr, per timme för extra offentlig kontroll
Vissa tjänster inom räddningstjänsten höjs något.
Avgifterna avseende sotning och brandskyddskontroll förhandlas årligen per 1
april mellan Sveriges kommuner och landsting och Skortensfejarmästarnas
riksförbund.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 98
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0266-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende område miljö- och bygg,
kapitel 20-21 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015”, samt bilagorna 1-6, att gälla från
och med 2015-01-01.
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§ 127
Taxor och avgifter 2015 avseende barnomsorg och utbildning
Dnr 2014/KS0267
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2014 behandlas i
Kommunfullmäktige den 19 november.
Samtliga taxor och avgifter är samlade i ett dokument, för att göra det mer överskådligt
vad det är som gäller i kommunen. En del taxor och avgifter är oförändrade, medan
några är omarbetade och för flera ligger förslag på avgiftshöjning. Förslag finns även
om att några nämnder under särskilda förutsättningar får besluta om vissa förändringar.
Detta ärende omfattar områdena barnomsorg och utbildning, kapitel 22-24 i dokumentet
Taxor och avgifter 2015.
Inga förändringar jämfört med gällande taxa är föreslagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 99
Ekonomichefens skrivelse, 2014/ KS0267-1
Taxor och avgifter 2015 med bilagor, 2014/ KS0259-1
Yrkande
Jörgen Andersson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tydliggöra förändringarna i
taxedokumentet, som skickas ut inför kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
därefter att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tydliggöra förändringarna i
taxedokumentet, som skickas ut inför kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter avseende barnomsorg och utbildning,
kapitel 22-24 i dokumentet ”Taxor och avgifter 2015” att gälla från och med
2015-01-01.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 128
Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan 2016-2017
Dnr 2014/KS0150
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-18 § 41 bl a mål, kommunbidrag samt
skattesats avseende år 2015.
De år då val av fullmäktig har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av
nyvalda fullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 100
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2014-10-06
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 41
Mål- och resursplan 2015 samt flerårsbudget 2016-2017
Yrkande
Peder Engdahl (M) yrkar att kommunfullmäktige reviderar Mål- och resursplanen efter
nya förutsättningar för 2015.
Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 41.
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§ 129
Svar på remiss om Regionala miljömål för Västra Götaland
Dnr 2014/KS204
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit
fram förslag till nya regionala miljömål för Västra Götaland. Syftet med dessa nya
regionala miljömål är att vägleda det fortsatta lokala och regionala miljömålsarbetet i
länet.
Den här versionen av miljömål för Västra Götaland kompletterar genom regionala
tilläggsmål, det beslut som togs under 2013 om att anta de nytagna nationella
miljömålen som länets egna.
Länsstyrelsen önskar i första hand få in synpunkter på de regionala tilläggsmålen som
föreslås under respektive miljökvalitetsmål. Synpunkter på övriga delar av
måldokumentet är dock också välkomna.
Man önskar i första hand få svar på följande frågor vilka har besvarats i kommunens
yttrande:
1.
2.
3.
4.
5.

Är målen relevanta och bra formulerade?
Saknas något mål som är viktigt att ha med?
Finns invändningar mot något mål?
Kan något av målen strykas?
Länsstyrelsen mottar även gärna övriga synpunkter på de regionala
tilläggsmålen och på övriga delar av måldokumentet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 101
Tjänsteskrivelse från miljöplaneraren, daterad 2014-10-03
Remiss Regionala Miljömål för Västra Götaland från Länsstyrelsen daterat den 17 juni
2014.
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande till länsstyrelsen daterat den 8 juli 2014.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen (inkl yttrandet)
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§ 130
Samarbete om gemensam organisation för
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning i
Stenungsund, Orust, Tjörn och Lilla Edets kommuner
Dnr 2014/KS0244
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har erbjudits att ingå i ett gemensamt konsumentkontor med
Stenungsund, Orust och Tjörns kommuner. Sedan 1996 är Stenungsunds kommun
värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret. På konsumentkontoret finns
idag två heltidstjänster. En förstärkning har bedömts nödvändig för nuvarande tre
kommuner med 0,5 tjänst p g a av det ökade behovet av rådgivning inom budget- och
skuldrådgivning. Med en utökning av samverkan med Lilla Edet skulle behovet av
utökade resurser motsvara en heltidstjänst på årsbasis.
Fördelar med en utökad samverkan är ökad rättssäkerhet för den enskilde, minskad
särbarhet, samlad kompetens och en effektiv organisering.
Verksamheten finansieras så att Stenungsund svarar för 32,5 % och övriga kommuner
för 22,5 % av totalkostnaderna. Stenungsunds kommun står för lokalkostnaderna.
Finansiering
Finansiering sker år 2015 med 180 000 kronor inom individnämndens budgetram samt
202 000 kronor inom kommunstyrelsens budgetram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 102
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-10-06.
Individnämndens beslut 2014-09-30/§ 50.
Skrivelse angående utökad samverkan inom konsument-, budget- och skuldrådgivning.
Förslag till samarbetsavtal.
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Beslut
Kommunstyrelsen tecknar samarbetsavtal med Stenungsund, Tjörn och Orusts
kommuner avseende konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.
Beslutet gäller under förutsättning av att erforderliga MBL-förhandlingar genomförts.
Beslutet expedieras till
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Orust kommun
Individnämnden
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§ 131
Svar på motion om byggnation av lägenheter i södra Lödöse
Dnr 2013/KS0255
Sammanfattning
Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén
(MP) har inkommit med en motion angående byggnation av hyreslägenheter i
Ekebergsområdet.
Motionärerna tror att om det kommunala bolaget (Leifab) påbörjar byggnation av
hyreslägenheter i Ekebergsområdet så kommer fler aktörer att vilja vara med. På så sätt
vill den samlade oppositionen få fart på byggnationen i Lödöse. Tanken är också att
bygga kostnadseffektivt för att få ned hyrorna.
Motionärerna föreslår att genom ett särskilt ägardirektiv ge Leifab i uppdrag att bygga
hyreslägenheter i Ekeberg, Lödöse. För att få detta att gå ihop föreslår man ett
ägartillskott genom en nyemission.
I Mål- och resursplanen för 2015 finns medel avsatta för detaljplaneläggning för
området nedanför Ekeberg. Den politiska majoriteten bedömer att det är mer
kostnadseffektivt för det kommunala bolaget att bygga i detta område. Avsikten är
därför att låta Leifab bygga hyreslägenheter i området nedanför Ekeberg. Frågan om
bolagets finansiella möjligheter att genomföra en byggnation får i första hand
genomlysas av Leifab.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 103
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-10-06.
Motion om byggnation av lägenheter i Södra Lödöse
Yrkande
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till motionen.
Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovanstående anse motionen
besvarad.
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§ 132
Svar på motion om att ompröva beslutet att stänga
Prästkragens förskola
Dnr 2014/KS0055
Sammanfattning
Peder Engdahl (M), Julia Färghage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén
(MP) har inkommit med en motion om att ompröva beslutet att stänga Prästkragens
förskola i Haegerska villan.
Motionärerna menar att sedan beslutet togs om att stänga förskolan och flytta dess
avdelningar till Fuxernaskolan har behovet av nya förskoleplatser i Lilla Edet ökat
drastiskt och på grund av detta behöver ytterligare avdelningar öppnas.
Motionärerna föreslår därför att utbildningsnämnden ska ompröva sitt beslut att stänga
Haegerska villans förskola och istället ha den kvar samt öppna de planerade
avdelningarna på Fuxernaskolan för att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser.
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och vidhåller sitt tidigare beslut att stänga
förskolan i Hägerska villan.
Fullmäktige har utsett utbildningsnämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och
fritidshemsverksamhet. Frågan om att flytta en förskola inom Lilla Edets tätort ligger
inom ramen för nämndens uppdrag. Åtgärden är också i linje med intentionen att
minska kommunens hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 104
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-10-06.
Utbildningsnämndens beslut 2014-05-22/§ 53.
Motion angående omprövning av beslut att stänga Prästkragens förskola.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 133
Regler om kommunalt partistöd
Dnr 2014/KS0257
Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen gäller fr o m mandatperioden
2014-2018. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler för
kommunalt partistöd som grundar sig på SKL:s cirkulär 14:12.
Syftet med lokalt partistöd är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje
kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt
partistöd får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär
att det ska finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti
som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet
använts för sitt ändamål. Redovisningen ska även granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 105
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-10-03
Finansiering
Medel finns budgeterade i kommunstyrelsens budget för 2015.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun.
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§ 134
Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Lilla Edets kommun från och med 2015
Dnr 2014/KS0258
Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Lilla Edets kommun.
Enligt bestämmelserna för arvoden och ersättningar, § 12, ska nivåerna för arvoden och
ersättningar justeras i efterhand med hänsyn tagen till löneutvecklingen för kommunens
anställda.
Förslaget är nu att de fasta arvodena ska utgå från en procentsats av
riksdagsledamöternas arvode. Procentsatserna fastställs i detta beslut.
Riksdagsledamöternas arvode för 2015 är 61000 kronor.

Ordförande
Månadsarvode

Vice ordförande
Månadsarvode

Kommunstyrelsen

80%

60%

Kommunfullmäktige

1,7%

0,8% (även 2:e vice ordf)

Individnämnden

12,6%

8,3%

Omsorgsnämnden

11%

7,3%

Utbildningsnämnden

14,2%

9,4%

Miljö- och byggnämnden

11%

7,3%

Samhällsbyggnadsnämnden

10%

6,6%

Kultur- och fritidsnämnden

11%

7,3%

Revisorer

1,6%

1%

Leifab

11%

7,3%

Styrelseledamöter i Leifab:s styrelse får 12 618 kronor i ansvarsersättning per år.
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Sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet för sammanträdesersättning och
maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas upp med samma procentsats som
riksdagsledamöternas arvode räknas upp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 106
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-10-06
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen att
ersättningen för samhällsbyggnadsnämndens presidium ska vara 11% för ordförande
samt 7,3 % för vice ordföranden, samma procentsats som de andra nämnderna.
Ingemar Ottosson (S) tillstyrker arbetsutskottet förslag med följande tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar starta en översyn av bestämmelserna om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Ingemar Ottossons (S) yrkande.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att se över sammanträdesersättningen
enligt Västra Götalandsregionens modell. Enligt den utgår sammanträdesersättning
utöver det fasta arvodet för presidierna. Vid möten mellan presidier där tjänsteman
för mötesanteckningar utgår också sammanträdesersättning.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ovanstående procentsatser av riksdagsledamöternas
arvode som grund för uträkning av de fasta arvodena.
2. Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesersättningen/timma, maxbeloppet
för sammanträdesersättning och maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst räknas
upp med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvode räknas upp.
3. Kommunfullmäktige fastställer ansvarsersättningen för styrelseledamöterna i
Leifabs styrelse till 12 618 kronor/år.
4. Kommunfullmäktige noterar att i övrigt gäller tidigare fattat beslut om
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets
kommun.
5. Kommunfullmäktige beslutar starta en översyn av bestämmelserna om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun under 2015.
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§ 135
Redovisning av ej besvarade motioner
Dnr 2014/KS0079
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD)
och Tommy Nilzén (MP) om öppna nämndsammanträden och frågestund.
(Inkom 2013-11-11)



Motion från Jörgen Andersson (C), Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C)
om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter i Lilla Edets kommun.
(Inkom 2013-11-20)



Motion från Peder Engdahl (M) om att lägga upp byggnation i strandnära läge.
(Inkom 2013-12-02)



Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C),
Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun.
(Inkom 2013-12-10)



Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda, etapp 1. (Inkom 2014-04-16)



Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet.
(Inkom 2014-05-26)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 107
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-09-30
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 136
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015
Dnr 2014/KS0254
Sammanfattning
Enligt kommunallagens 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Kungörelsen ska även anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen.
Under 2014 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från
kommunfullmäktiges föredragningslista införts i ttela och Alekuriren. Kungörelsen har i
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen även anslagits på kommunens
anslagstavla. Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats och på
kommunens facebooksida. Inför första sammanträdet 2014 infördes en sammanställning
i Göteborgs-Posten över årets sammanträdesdagar.
2015 föreslås att samlingsannonsen i Göteborgs-Posten utgår men i övrigt annonseras
som under 2014.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 § 108
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-02.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges
sammanträden ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras på kommunens hemsida
och på kommunens facebooksida. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla.
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§ 137
Anställning av bildningschef
Dnr 2014/KS0157
Efter genomförd rekrytering föreslås Olle Isaksson, 540416, till bildningschef.
Förvaltningssamverkan på bildningsförvaltningen ägde rum 2014-10-27.
Beslut
Kommunstyrelsen anställer Olle Isaksson, 540416, till bildningschef tillsvidare och i
övrigt med villkor enligt överenskommelse.

Beslutet expedieras till
Olle Isaksson
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Personalavdelningen
IT-avdelningen
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§ 138
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2014/KS007
Information ges bl a om att förbundsstyrelsen hade sitt styrelsemöte i Lilla Edet den 24
september och om att de då hade en föredragning om ”Migration till Sverige i ett EUperspektiv” samt att styrelsen behandlade delårsbokslutet.
Utbildningsgruppen har diskuterat hur man kan utveckla nätverksarbetet inom GR och
den fleråriga verksamhetsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 139
Information från SOLTAK AB
Dnr 2014/KS0023
Verksamhetsövergång kan vara praktiskt möjligt från och med april 2015. Dock sker
den juridiska verksamhetsövergången 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 140
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2014/KS0142
Då landshövdingen besökte Lilla Edets kommun informerades om kommunens
geotekniska arbete.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

31

Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05
§ 141
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 142
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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