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Lola Sühl (S)
Leif Håkansson (S)
Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Kim Pedersen (V) ersätter Linda Alsing (V)
Ulf Wetterlund (FP) ersätter Michelle Winkel (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)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Michael Grönlund (M)
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Övriga närvarande
Ersättare
Ethel Augustsson (C)
Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Peter Jimmefors, ekonomichef
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§ 69
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns med följande tillägg:


Avsägelse från Linda Alsing (V) från uppdraget som ersättare i demokrati- och
mångfaldsberedningen.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag.
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§ 70
Avsägelse från Linda Alsing (V) från uppdraget som ersättare i
demokrati- och mångfaldsberedningen samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Linda Alsing (V) inkom 2015-10-18 med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2015-10-18

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Agneta Ahlblom (V) till ersättare i demokrati- och
mångfaldsberedningen för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Linda Alsing
Agneta Ahlblom
SOLTAK, löner
Förtroendemannaregistret
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§ 71
Ekonomiska anpassningar 2015
Dnr 2015/KS0301
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 om att nämnder och styrelse måste
genomföra åtgärder för att kommunen ska nå en ekonomi i balans. Åtgärderna och dess
effekter ska vara redovisade till kommunstyrelsen senast den 27 augusti i år.
Samtliga nämnder, förutom omsorgsnämnden och individnämnden, har beslutat om
åtgärder som ska leda till en ekonomi i balans.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 om att nämnder och styrelse måste
genomföra åtgärder för att kommunen ska nå en ekonomi i balans. Åtgärderna och dess
effekter ska vara redovisade till kommunstyrelsen senast den 27 augusti i år. Beslutet
omfattar att respektive nämnd ska uppvisa ett resultat, som lägst, vid årets slut enligt
följande;
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur & fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Individnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- & byggnämnden

0,9 mkr
0,0 mkr
0,5 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
0,3 mkr
0,3 mkr

Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) och Kim Pedersen (V) tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.
Julia Färjhage (C) lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna åtgärderna avseende

kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens, tekniska nämndens samt miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden. Nämnderna uppmanas att fortsatt iaktta stor
kostnadsmedvetenhet för anpassning i sina verksamheter.
2. Kommunfullmäktige riktar skarp kritik till omsorgsnämnden, individnämnden och
utbildningsnämnden som inte beslutat om åtgärder för att nå en ekonomi i balans
samt uppmanar dessa att omgående besluta om sådana.
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Leif Håkansson (S) avslår Julia Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna åtgärderna avseende
kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, tekniska
nämndens samt miljö- och byggnämndens verksamhetsområden. Nämnderna
uppmanas att iaktta mycket stor kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta
anpassningar i sina verksamheter.
2. Kommunfullmäktige noterar att individnämnden och omsorgsnämnden har haft
ärendet om anpassningsåtgärder uppe till diskussion på sina sammanträden och gett
förvaltningen fortsatta utredningsuppdrag avseende anpassningar.
3. Kommunfullmäktige uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att snarast
fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
Reservation
Tjänstgörande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomichefen
Kommunchefen
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§ 72
Tertialrapport 2, januari – augusti 2015, Lilla Edets kommun
Dnr 2015/KS0427
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 2015.
Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag, dock inte alltid inom de tilldelade
resurserna. Där det är tydligt att grunduppdraget inte klaras är inom
utbildningsnämndens grundskoleverksamhet. Individnämnden har även haft problem att
uppfylla lagstiftningens krav på rättssäkerhet.
Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2015. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, fyra
bedöms som svåra att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att
bedöma ännu.
Kommunens redovisade resultat är 7,7 mkr, vilket är knappt 7 mkr sämre än vid samma
period föregående år. En förklaring till det försämrade resultatet är att en avsättning
avseende sluttäckning av en deponi ingår bland årets kostnader med 9,3 mkr. Intäkterna
ökar, bl.a. med det sista året av återbetalning från AFA-försäkringar med 4,3 mkr, och
avskrivningskostnaderna är lägre, nedskrivning av fordonsgasanläggningen skedde förra
året. Helårsprognosen pekar på ett resultat om -9,8 mkr, vilket då är 14,8 mkr sämre än
budget. De nämnder som avviker negativt från det resultat som kommunfullmäktige
fastställ ska redovisas är överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden. Avsättningen avseende deponin bedöms som synnerliga skäl i
samband med balanskravsutredningen och därmed är balanskravsresultatet -0,5 mkr. Ett
underskott från tidigare år finns att återställa.
Volymen avseende investering bedöms ligga på 36 mkr, vilket är cirka 12 mkr lägre än
budget. Det är främst tidsförskjutningar av projekt inom tekniska nämnden som orsakar
den stora avvikelsen, men även avsaknaden av några IT-investeringar inom
kommunstyrelsen.
Inkomsterna inom exploateringsverksamheten ligger över den budgeterade nivån och
utgifterna bedöms bli lägre, baserat på att åtgärder landar på andra sidan årsskiftet.
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Med denna prognos, resultat med -9,8 mkr (balanskravsresultat -0,5 mkr), uppfyller
kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara
uppfyllt vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk
hushållning.
Sjukfrånvaron är nu 7,2 %, att jämföra med 5,6 % vid samma period föregående år.
Ökningen sker i alla åldersgrupper.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 § 105
Tertialrapport 2 januari – augusti 2015 avseende Lilla Edets kommun, dnr
2015/KS0427-1
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2015/KS0427-2
Finansiering
Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för
att nå en god ekonomisk hushållning.
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.
Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2
2. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden och individnämnden att
omgående fatta beslut i sina respektive nämnder för att vid årsskiftet ha ett bättre
resultat än det nu prognostiserade.
3. Kommunfullmäktige uppmanar övriga nämnder att iaktta mycket stor
kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta anpassningar i sina verksamheter och
förväntningen är att åtminstone det prognostiserade resultatet uppnås.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast efter årsskiftet
återkomma till kommunfullmäktige med en plan för hur kommunen får en ekonomi i
balans, i enlighet med balanskravet i kommunallagen.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande i punkt 4.
Peder Engdahl (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Julia Färjhages punkt 1-3 och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

9

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-21
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas.
Följande beslutsgång fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja
och den som bifaller Julia Färjhages punkt 1-3 röstar nej. Vid omröstningen avges 15 jaröster, 11 nej-röster och 3 avstår. Kommunfullmäktige har därmed bifallit
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat framgår av bilaga.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Julia Färjhages
punkt 4 och finner att kommunfullmäktige bifaller punkt 4.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2.
2. Kommunfullmäktige anser att med de beslut som utbildningsnämnden och
individnämnden fattat kring sina respektive organisationer stärks förutsättningarna
för att framöver klara sina grunduppdrag.
3. Kommunfullmäktige uppmanar överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden att snarast fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder
för att nå en ekonomi i balans.
4. Kommunfullmäktige uppmanar övriga nämnder att iaktta mycket stor
kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta anpassningar i sina verksamheter och
förväntningen är att åtminstone det prognostiserade resultatet uppnås.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast efter årsskiftet
återkomma till kommunfullmäktige med en plan för hur kommunen får en ekonomi i
balans, i enlighet med balanskravet i kommunallagen.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter och ersättare för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet
reserverar sig beslutet i punkt 1-4 till förmån för Julia Färjhages yrkande.
Tjänstgörande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Överförmyndarnämnden, Stenungsund
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomichefen
Kommunchefen
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Vid omröstningsbilaga
§ 72
Lars John Nordling (S)

JA
X

Anne-Lie Palm (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Kerstin Åkesson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Göran Sühl (S)

X

Harry Berglund (S)

X

Lola Sühl (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Uno Ekberg (S)

X

Peter Spjuth (V)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Kim Pedersen (V)

X

Ulf Wetterlund (FP)

X

NEJ

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Erik Haster (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Anna Larsson (MP)

X

AVSTÅR

Anders Johansson (SD)

X

Christer Ädel (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Summa

15

11

3
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§ 73
Begäran att få kvarstå trots flytt från kommunen
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Leif Kinnunen (FP) har inkommit med en begäran om att få kvarstå som förtroendevald
trots att han avflyttar från kommunen. Anledningen till att Leif Kinnunen flyttar från
kommunen är att han erhållit nytt arbete.
Leif Kinnunen har följande uppdrag i Lilla Edets kommun: Ledamot i fullmäktige,
ledamot och tillika ordförande i tekniska nämnden, ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot och tillika ordförande i handikapprådet.
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.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-07 § 115
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 96
Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-07-27.
Begäran från Leif Kinnunen om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från
kommunen.

Peter Spjuth (V), Kim Pedersen (V) och Linda Holmer Nordlund (V) meddelar att de
inte deltar i handläggningen av ärendet i den del som avser frågan om att kvarstå med
politiska uppdrag trots flytt från kommunen.
Lars Ivarsbo (C) meddelar att han inte deltar i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Ulf Wetterlund (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Ulf Wetterlund yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att reseersättning endast utgår som för resor inom Lilla
Edets kommun.
Ulf Wetterlund (FP) yrkar avslag på Jörgen Anderssons tilläggsyrkande.
Julia Färjhage (C) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågor han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jörgen Anderssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Jörgen Anderssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas.
Följande beslutsgång fastställs: Den som bifaller Jörgen Anderssons förslag röstar ja
och den som avslår Jörgen Anderssons förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 13 jaröster, 14 nej-röster och 2 avstår. Kommunfullmäktige har därmed avslagit Jörgen
Anderssons förslag. Hur var och en röstat framgår av bilaga.
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Vid omröstningsbilaga
§ 73
JA
Lars John Nordling (S)

NEJ
X

Anne-Lie Palm (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Kerstin Åkesson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Göran Sühl (S)

X

Harry Berglund (S)

X

Lola Sühl (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Uno Ekberg (S)

X

Peter Spjuth (V)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Kim Pedersen (V)

AVSTÅR

X

Ulf Wetterlund (FP)

X

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Erik Haster (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Anna Larsson (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X

Christer Ädel (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Summa

13

14

2
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Leif Kinnunens begäran om att ha kvar sina politiska
uppdrag trots flytt från kommunen.
Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik
Hermansson (C), Erik Haster (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), Lars-Erik
Anderström (M), Anne-Lee Alenmalm (M), Anna Larsson (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jörgen Anderssons tilläggsyrkande.
Beslutet expedieras till
Leif Kinnunen
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§ 74
Interpellation från Julia Färjhage (C) till kommunstyrelsens
ordförande om beslutsgången i kommunen
Dnr 2015/KS0401
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2015-09-01 med interpellation om beslutsgången i
kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 75
Motion om fria besök vid återvinningscentralen
Dnr 2015/KS0430
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) inkom 2015-09-21 med motion med förslag om fria besök vid
återvinningscentralen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-09-21

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 76
Motion om obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor i
årskurs 6-9
Dnr 2015/KS0473
Sammanfattning
Peder Engdahl (M) och Camilla Olofsson (M) inkom 2015-10-12 med motion med
förslag om obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-10-12

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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