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§ 77
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning
kompletteras med följande ärenden:


Motion om det organiserade kvinnoförtrycket



Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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§ 78
Avsägelse från Erik Haster (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Erik Haster (M) inkom 2015-10-21 med begäran om avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Erik Haster, daterad 2015-10-21
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Erik Haster
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 79
Avsägelse från Anders Johansson (SD) från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Anders Johansson (SD) inkom 2015-11-02 med begäran avsägelse från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anders Johansson, daterad 2015-11-02
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Mattias Ternehäll (SD) som ledamot i
utbildningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson
Mattias Ternehäll
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 80
Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdraget som ersättare
i utbildningsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Karin Hedborg (L) inkom 2015-12-01 med begäran avsägelse från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Karin Hedborg, daterad 2015-12-01
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Karin Hedborg (L) till ledamot i utbildningsnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Granberg (L) till ersättare i utbildningsnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Karin Hedborg
Lisbeth Granström
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 81
Meddelande till kommunfullmäktige avseende
rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2015/KS0039
Sammanfattning
Kommuner ska rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och fullmäktige. Det är den
beslutande nämnden, som ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten,, som ska stå
för rapporteringen.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 2015-10-26 § 85
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 82
Taxor och avgifter 2016 – mark och exploatering
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Mark och exploatering
o Ny prissättning per exploateringsområde ersätter tidigare indelning.
o Nytillkomna exploateringsområden prissätts av kommunstyrelsen,
utifrån att inget underskott ska uppstå.
o All skrivning om att VA tillkommer är borttagen, anger istället vad som
ingår (gatukostnad och planavgift).
o Kart- & GIS verksamhet ny avgift
o Arrende och nyttjanderättsavgift tas ut med en fast grundavgift och en
rörlig avgift baserad på fastighetens storlek.
o Torgplatserna differentieras inte utifrån storlek. Varje plats numreras och
möjlighet att hyra flera platser är möjligt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 123
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
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Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige beslutar lägga till en ny rubrik under 1d i dokumentet Taxor och
avgifter 2016 med lydelsen;
Arrende och nyttjanderättsavgift; jordbruksmark
Arrendeavgift och avtal fastställs och upprättas från fall till fall. Ekologiskt brukande
bör premieras.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Ivarsbos
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 1 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa tomtpriser
avseende nytillkomna exploateringsområden så att dessa inte genererar underskott.
3. Kommunfullmäktige beslutar lägga till en ny rubrik under 1d i dokumentet Taxor
och avgifter 2016 med lydelsen:
Arrende och nyttjanderättsavgift; jordbruksmark
Arrendeavgift och avtal fastställs och upprättas från fall till fall. Ekologiskt
brukande bör primieras.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Mark- och exploateringschefen
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§ 83
Taxor och avgifter 2016 – arbete i/på kommunal mark
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 124
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring:
Att första stycket under 2 c iii Återställning i Taxor och Avgifter 2016 istället
formuleras:
Återställande av asfalterade ytor, inklusive besiktning, bekostas av sökanden.
Leif Håkansson (S) yrkar avslag på Julia Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag
och frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Julia Färjhages
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 2 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 84
Taxor och avgifter 2016 – för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Vatten och avlopp
o Dagvattenanläggningarna överförs i sin helhet till avgiftskollektivet och
en anläggningsavgift tas ut för dessa. En brukningstaxa med
dagvattenparameter planeras införas först från och med 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 125
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen:
Kommunfullmäktige beslutar att dagvattenanläggningarna ska ligga på skattekollektivet
till dess att en heltäckande taxa införs.
Leif Håkansson (S) yrkar avslag på Jörgen Anderssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jörgen
Anderssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 3 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet de gröna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Anderssons förslag.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen

16

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-02

§ 85
Taxor och avgifter 2016 - anläggningsavgifter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.
o Dagvattenanläggningarna överförs i sin helhet till avgiftskollektivet och en
anläggningsavgift tas ut för dessa. En brukningstaxa med dagvattenparameter
planeras införas först från och med 2017.
o Anläggningsavgiften förändras och höjs. Höjning sker för att öka täckningsgraden
för va-investering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 126
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 4 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 86
Taxor och avgifter 2016 - brukningsavgifter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.
o Två nya avgifter för avstängning och påsläpp av vatten vid utebliven betalning
samt timkostnad för va-personal
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 127
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 5 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 87
Taxor och avgifter 2016 – slambehandlingsavgift
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 128
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 6 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 88
Taxor och avgifter 2016 - renhållningsavgifter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Avfall
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rubriceringen ändras från renhållning till avfall.
Avgiften fördelas på en grundavgift samt en rörlig avgift.
Hämtning varje vecka avskaffas för de mindre kärlen.
Möjlighet till hämtning upp till 4 gånger per vecka införs för
verksamhetsutövare.
Uppdelningen på villa och verksamhet tas bort.
Besöksavgiften till ÅVC tas bort.
Avgift för byte av abonnemang och uppehåll i hämtning tas bort.
Avgift införs för byte av kärl.
Slamtömningsavgifterna höjs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 129
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
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Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget:
Abonnemang

Kärlstorlek

Hämtningsintervall

Rörlig avgift
exkl moms

Rörlig avgift
inkl moms

Helår, ej valbara av enskilda

190

Varje vecka

2 669 kr

3 337 kr

Helår, ej valbara av enskilda

660

Varannan vecka

4215 kr

5 268 kr

Jörgen Andersson (C) tillstyrker Linda Holmer Nordlunds yrkande och yrkar avslag på
punkt 2 i kommunstyrelsens beslutsförslag.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Linda Holmer Nordlunds yrkande och avslag på Jörgen
Anderssons yrkande.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Linda Holmer Nordlunds och Jörgen Anderssons
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens
förslag punkt 1 och 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller punkterna.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jörgen
Anderssons förslag gällande kommunstyrelsens förslag punkt 2 och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 2.
Nej-röst för avslag av Jörgen Anderssons förslag.
Vid omröstningen avges 15 ja-röster, 11 nej-röster och 3 avstår.
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Vid omröstningsbilaga
§ 88
JA
Anita A Björk (S)

X

Lars-John Nordling (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Kerstin Åkesson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Malin Edvardsson (S)

X

Carlos Rebelo Da Silva (S)

X

Lola Sühl (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Göran Sühl (S)

X

Kim Pedersen (V)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Jeanette Villarroel (V)

X

Ulf Wetterlund (L)

X

NEJ

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Zara Blidevik (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Christian Samuelsson (MP)

X

AVSTÅR

Anders Johansson (SD)

X

Christer Ädel (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Summa

15

11

3
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Beslutsgång
Till sist frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Linda Holmer
Nordlunds yrkande och finner kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 7 dokumentet Taxor
och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första januari
2016.
2. Kommunfullmäktige fastställer den fasta grundavgiften till samma summa för
enfamiljsvillor som för verksamheter (813 kr/år inkl moms).
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att besluta om avgifter för
avfallstjänster som inte beskrivs i denna taxa, hänsyn ska då tas till kostnader och
liknande avgifter i avfallstaxan.
4. Kommunfullmäktige kompletterar kapitel 7 i dokumentet Taxor och avgifter 2016
med följande:
Abonnemang

Kärlstorlek

Hämtningsintervall

Rörlig avgift
exkl moms

Rörlig avgift
inkl moms

Helår, ej valbara av enskilda

190

Varje vecka

2 669 kr

3 337 kr

Helår, ej valbara av enskilda

660

Varannan vecka

4215 kr

5 268 kr

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 89
Taxor och avgifter 2016 parkeringsanmärkningsavgifter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 130
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 8 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 90
Taxor och avgifter 2016 - äldreomsorg
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Äldreomsorgens avgifter är i flertalet fall kopplade till utvecklingen av
prisbasbeloppet. De förändringar som inte omfattas av prisbasbeloppets
förändring är följande:
o Trygghetstelefon fördelas inte längre på analoga larm och
IP/bredbandstelefoni.
o Avgiften för mat, helpension, vid vistelse i särskilt boende,
korttidsvistelse, hospice, avlastning och växelvård baseras på 7,0 % av
prisbasbeloppet istället för på 6,5 %.
o Avgiften för förbrukningsmaterial/städ- och tvättpaket sänks från 0,56 %
av PBB till 0,45 %.
o Kommunal hälso- & sjukvård höjs med 40:-/timma till 300:-/timma
o AMA´s servicetjänster höjs något.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 131
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
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Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen:
Punkt 9 R (Arbetsmarknadsavdelningens servicetjänster till pensionärer)
Skräp (t.ex. ris) till ÅVC per gång 60 kr.
Peder Engdahl (M) tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Leif
Håkanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 9 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att besluta om att uppdatera
avgifterna avseende 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.
4. Kommunfullmäktige fastställer taxan i punkt 9 r (Arbetsmarknadsavdelningens
servicetjänser till pensionärer)
Skräp (t.ex. ris) till ÅVC per gång 60 kr.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 91
Taxor och avgifter 2016 - funktionshinder
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 132
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 10 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 92
Taxor och avgifter 2016 - färdtjänst
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 133
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 11 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen

30

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-02

§ 93
Taxor och avgifter 2016 - biblioteksavgifter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Kultur & fritid föreslår oförändrade avgifter i avvaktan på en total översyn, med
undantag av bibliotekets avgift avseende hyra av DVD, som anpassas till
avgiften i Bibliotek i Väst. Kultur och fritidsnämnden har inte behandlat detta
förslag, då de hade ett annat underlag att ta ställning till vid sitt möte, men
nämndens intention var att ha oförändrade avgifter. Bibliotek i Väst har även lyft
en faktureringsavgift på 10 kronor, men eftersom den inte är behandlad av
nämnden och avviker från övriga verksamheters avgifter så föreslås inte denna
här.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 134
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 12 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 94
Taxor och avgifter 2016 – fritids- och kulturaktiviteter
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 135
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 13 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att under kortare
perioder, max tre månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda
kampanjer/aktiviteter.
3. Kommunfullmäktige fastställer taxan för kurser inom olika kulturyttringar till 325
kr/kurs.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 95
Taxor och avgifter 2016 – dödsboförvaltning och
anordnande av begravning
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 126
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 14 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 96
Taxor och avgifter 2016 – tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt serveringstillstånd
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs i de
flesta fall med någon hundralapp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 137
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 15 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen

36

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-02

§ 97
Taxor och avgifter 2016 – vård, boende och rådgivning
inom individ- och familjeomsorgen
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.
o Ett avsnitt med avgifter inom individ och familjeomsorgens verksamheter vård,
boende och rådgivning införs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 138
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 16 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.
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. Individnämnden ges även möjlighet att efter individuell prövning
jämka avgifter avseende stödverksamheterna familjehem, hem för vård och boende
samt korttidsboende.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 98
Taxor och avgifter 2016 – fax, kopiering, skanning och
utskrift
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 139
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 17 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 99
Taxor och avgifter 2016 – avgifter avseende ej betalda
kundfakturor
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 140
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 18 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 100
Taxor och avgifter 2016 – miljö- och bygg
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.






Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med 50 kronor, till 890 kronor.
Timtaxan inom livsmedel räknas upp med 250 kronor, till 1 250 kr/timma, samt
med 560 kronor, till 1 400 kr, per timme för extra offentlig kontroll
Räddningstjänsten försöker att harmoniera med Stenungsund och Tjörn.
Timtaxan avseende plan- och bygglov uppräknas med 50 kronor, till 890 kronor.
Avgifterna avseende sotning och brandskyddskontroll förhandlas årligen per 1
april mellan Sveriges kommuner och landsting och Skortensfejarmästarnas
riksförbund.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 141
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 19 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen

42

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-02

§ 101
Taxor och avgifter 2016 - räddningstjänst
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 142
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 20 dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 102
Taxor & avgifter 2016 - barnomsorg
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Barnomsorgsavgiften höjs utifrån av regeringen beslutade förändringen av
inkomsttaket. Tillämpningsanvisningarna är anpassade till nu gällande
lagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 143
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 21 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 103
Taxor & avgifter 2016 – måltider i skola och förskola
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Måltider inom förskola och skola
o En lunch höjs med 21 kronor, till 53 kronor.
o En pedagogisk måltid per dag är fri inom förskoleverksamheten. Övriga
pedagogiska måltider prissätts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 144
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 22 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 104
Taxor & avgifter 2016 - vuxenutbildningen
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 145
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 23 dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 105
Taxor & avgifter 2016 - lotterilagen
Dnr 2015/KS0497
Sammanfattning
Enligt årets tidsplan så ska taxor och avgifter för år 2016 behandlas i
Kommunfullmäktige den 2 december.
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.
Ärendet
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och samma
dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas var för sig och vid
olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet, jämfört med
tidigare fullmäktigebeslut, redovisas i korthet nedan.


Tillstånd enligt lotterilagen har tillkommit i dokumentet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 146
Ekonomichefens skrivelse, 2015/ KS0497-3
Taxor och avgifter 2016 med bilagor, 2015/ KS0497-4
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt kapitel 24 i dokumentet
Taxor och avgifter 2016 samt dess bilagor, och gäller från och med den första
januari 2016.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 106
Antagande av detaljplan för Kroken 2:18
Dnr 2014/KS0146
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att utvidga byggrätten kring befintlig byggnad så att
utförd byggnadsåtgärd ges stöd i detaljplan.
Ändring av detaljplanen för Kroken 2:18 har handlagts med enkelt planförfarande.
Planen har varit ute på samråd mellan 2015-06-12 och 2015-08-17. Granskning av
ändringen av detaljplanen har genomförts mellan 2015-09-29 och 2015-10-20. Inkomna
yttranden har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 108
Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, 2014/KS0146-43
Tillägg till planbeskrivning, 2014/KS0146-43
Fastighetsförteckning, 2014/KS0146-43
Granskningsutlåtande, 2014/KS0146-43
Underliggande plan, 15-STY-1212 enligt Lantmäteriets beteckning, 2014/KS 0146-14
Finansiering
Planavtal är undertecknat 2014-12-02, där beställaren Samhällsbyggnadsnämnden är
finansiär i alla delar.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Martin Hallberg, planarkitekt
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§ 107
Revidering av riktlinjer för en drogfri arbetsplats i Lilla Edets
kommun
Dnr 2015/KS0482
Sammanfattning
Namnändra från drogpolicy till riktlinjer för en drogfri arbetsplats i Lilla Edets
kommun.
Följande förändringar har gjorts:
Under avsnittet om definitioner av begreppet droger har hälsofarliga ämnen tillkommit
samt en hänvisning i texten till en aktuell lista över hälsofarliga ämnen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 151
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 105
Personalstrategens tjänsteskrivelse 2015-10-21 inklusive bifogade bilaga, utkast till
riktlinjer.

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen enligt ovanstående samt
godkänna namnändring.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut om framtida
revideringar av riktlinjer vid droganvändning i Lilla Edets kommun.
Beslutet expedieras till
Ann-Louise Joona, personalstrateg
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§ 108
Svar på motion om tydlig skyltning vid avfarter mot Lödöse
museum och järnvägsstationen
Dnr 2014/KS0422
Sammanfattning
Carl Carlsson (SD) inkom 2014-12-06 med motion med förslag om tydlig skyltning vid
avfarter mot Lödöse museum och järnvägsstationen.
Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-03-03 § 16 bl a att skyltpaket för vägvisning
till Lödöse museum är beställt från trafikverket. I skrivande stund är skyltarna uppsatta.
Tekniska nämnden beslutade 2015-08-19 § 55 att föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till att trafikverket monterat vägmärke som anger
vägen till Lödöse Södra pendelparkering för södergående riktning på E45. Trafikverket
avslog kommunens begäran om vägmärke för norrgående riktning på E45.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 154
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 113
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-09-16.
Tekniska nämndens protokoll 2015-08-19 § 55
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-03 § 16
Motion från Carl Carlsson, daterad 2014-12-06

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Motionären
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§ 109
Revidering av regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets
kommun
Dnr 2015/KS0500
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2014-11-19 § 11 regler för kommunalt partistöd i Lilla
Edets kommun.
Enligt reglerna ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap, 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Partistödet ska
årligen i januari månad betalas ut efter beslut av fullmäktige.
Förvaltningen ser svårigheten med att partierna ska hinna lämna in sin redovisning inkl
ett granskningsintyg om utbetalningen ska ske i januari.
Förslaget är därför att redovisning och granskningsintyg ska lämnas in senast den 31
mars för utbetalning av partistödet i april.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 155
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-11-11
Regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun.
Finansiering
Finansieringen påverkas inte av revideringen.
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets
kommun.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Samtliga gruppledare
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§ 110
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Dnr 2015/KS0475
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 2015 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 156
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 114
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-10-14.
Beslut
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.
Beslutet expedieras till
Kommunikationschefen
Registrator
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§ 111
Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
Dnr 2015/KS0457
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt tider
då nämnderna ska fastställa sina ekonomiska dokument.
Kommunfullmäktige föreslås sammanträde onsdagen den 27 januari, 2 mars, 13 april,
25 maj, 22 juni, 7 september, 19 oktober och 7 december.
Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om:
Årsrapport 2015

14 mars

Tertialrapport I

6 juni

Tertialrapport II

3 oktober

Taxor och avgifter

7 november

Verksamhetsplan

7 november

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 157
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 115
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-10-06
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2016.

2.

Kommunfullmäktige startar sina sammanträden kl 19.00.

3.

Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta
beslut om de ekonomiska dokumenten.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
Samtliga nämnder
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§ 112
Redovisning av ej besvarade motioner
Dnr 2015/KS0181
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)
Motionen ska behandlas i demokrati- och mångfaldsberedningen.



Motion från Peder Engdahl (M) om att lägga upp byggnation i strandnära läge.
(Inkom 2013-12-02)
Motionen har varit remitterat till miljö- och byggnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden som svarat. Motionen handläggs på
kommunledningsförvaltningen.



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)
Motionen har varit remitterad till miljö- och byggnämnden som svarat.
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda, etapp 1. (Inkom 2014-04-16)
Motionen är återremitterad av kommunfullmäktige i avvaktan på cykelplan.



Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet.
(Inkom 2014-05-26)
Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden som ej svarat ännu.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om Inlandsön,
(Inkom 2015-02-11)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden som ännu ej svarat.



Motion från Camilla Olofsson (M), Julia Färjhage (C) och Emma Samuelsson
(MP) med förslag om att webbsända kommunfullmäktige.
(Inkom 2015-04-14)
Motionen handläggs på kommunledningskontoret.
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Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om Nygårds
ryttarsällskap.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Christian Samuelsson
(MP) om bredband i hela kommunen.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om hästnära boende.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till miljö- och byggnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.



Motion från Jörgen Andersson (C) om fria besök vid återvinningscentralen
(Inkom 2015-09-21)
Motionen är remitterad till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.



Motion från Peder Engdahl (M) och Camilla Olofsson (M) om obligatorisk
undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9
(Inkom 2015-10-12)
Motionen är remitterad till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18 § 159
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-10-23.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.

Protokollsanteckning
Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C) och Christian Samuelsson (MP) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Listan över ej besvarade motioner är lång. Just nu är 12 motioner inte behandlade,
varav fem är inlämnade för mer än ett år sedan, den äldsta är från november 2013. I
Kommunallagens 5 kap § 33 står det att: ”En motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning. Lag (2002:249).”
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Ledamöters rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lägga motioner
regleras i kommunallagen och är ett av fundamenten i den kommunala demokratin. Att
motioner inte prioriteras och behandlas är därför mycket uppseendeväckande. Vi vill
med denna protokollsanteckning dels tydligt markera att vi inte tycker att nuvarande
hantering av motioner är tillfredställande samt dels uttrycka vår oro över hur de
demokratiska processerna i kommunen fungerar”.

58

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-02
§ 113
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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§ 114
Motion om fossiloberoende fordonspark och laddstolpar för
elbilar
Dnr 2015/KS0181
Sammanfattning
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik
Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) inkom 2015-11-25 med en motion om
fossiloberoende fordonspark och laddstolpar för elbilar.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-11-25.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 115
Motion om det organiserade kvinnoförtrycket
Dnr 2015/KS534
Sammanfattning
Christer Ädel (SD), Carl Carlsson (SD) och Anders Johansson (SD) inkom 2015-12-01
med en motion om det organiserade kvinnoförtrycket.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-12-01
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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