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Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 8 december 2016 kl. 17.30-19.25
Sammanträdet ajourneras efter § 127, kl 18.00-18.20

Beslutande

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Närvarande
ersättare

Se bifogad närvarolista sidan 2.

Övriga deltagare

Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justering

Kommunhuset, kommunkansliet den 9 december 2016 kl. 10.00

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Peter Hemlin (M) §§ 129-139

Jan Ulvemark (S) §§ 127-128

Stig-Arne Helmersson (C)

Lars-Erik Knutsson (S)

Justerare

Anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-08 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-12-09 - 2016-12-31.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson
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Beslutande
Namn

Parti

Namn

Parti

Mats Abrahamsson
Anders Thompson
Ronald Hagbert
Ulla Christensson Ljunglide
Peter Hemlin, ordförande
§§ 129-139
Helene Stranne §§ 127-128
Susanne Bergholtz
Nils Olof Bengtsson
Kristina Frigert
Roland Mattsson
Daniel Nordström
Kajsa Åkesson
Olof Börjesson
Stig-Arne Helmersson
Mikael Sternemar
Anne Johansson
Kenny Thärnström
Robert Yngve

M
M
M
M
M

Britt Wall
Lars-Erik Knutsson
Owe Karlsson
Jan Ulvemark, ordf § 127-128
Birgitta Albertsson

S
S
S
S
S

Hilbert Eliasson
Vivianne Gustafsson
Stellan Welin
Gunnel Berlin
Elving Claesson
Ewa Ryberg
Tina Ehn

S
S
S
S
S
V
MP

M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
L
KD

Närvarande ersättare
Namn

Helene Stranne §§ 129Kerstin Johansson
Sven-Olof Oresten

Parti

M
C
L

Namn

Parti

Bengt Sörensson
Luis Morales
Lena Linke
Yngve Johansson

Justerares signatur:

S
V
MP
MP

Rätt utdraget intygar:
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KF § 127

Utdelning av Kulturpris och Idrotts- och fritidspris
Utbildningsnämndens ordförande Mikael Sternemar (L) delar ut följande pris;
Kulturpris utdelas till Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, med följande motivering;
Folketshusföreningen har i mer än 100 år möjliggjort en mötesplats för föreningar och
organisationer. Föreningen erbjuder fritids- och kulturaktiviteter av god kvalitet samt arbetar aktivt
för samhällsutvecklingen och engagerar lokalbefolkningen i utvecklingsfrågor, samt är en resurs för
det lokala näringslivet.
Idrotts- och fritidspris utdelas till Lars-Göran Andersson BTK Dalen med följande motivering;
Han har genom sitt stora engagemang och sitt sociala ledarskap visat passion för idrotten och med
en ambition att bidra till att få föreningen att utvecklas och människor att växa.
Hans förmåga att genom hårt arbete skapa möjligheter för andra att utöva idrott gör Lars Göran
Andersson till en föredömlig ledare.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 128

KA 2016/330

Delårsbokslut januari-september 2016
Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 31 september samt en helårsprognos för 2016.
Periodens resultat uppgår till 18,8 Mkr jämfört med 11,6 Mkr samma period föregående
år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning
av anläggningstillgångar med 11,5 mkr (f. år 7,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten,
1,3 mkr, har skuldförts och påverkar inte periodens resultat.
Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett
årsresultat på 12,9 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. I prognosen har medräknats 11,9 mkr i
intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning.
För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på 8,5 mkr. Det är
omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-31
Delårsbokslut januari-september 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 § 205
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 211
Yrkande

Mats Abrahamsson (M), Tina Ehn (MP) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige antar detta.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslutet januari-september 2016.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 129

KA 2016/1016

Samordningsförbundet Väst, årsredovisning 2015
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning 2015 inklusive
verksamhetsberättelse och bilagor.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-31
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 215
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Skickas till

Samordningsförbundet Väst

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 130

KA 2016/925

Ansökan om permutation av ändamål för Stiftelsen Industrihus i
Sotenäs kommun
Sammanfattning

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun bildades 1971 och har till ändamål att inom Sotenäs
kommun förvärva, uppföra och förvalta industrifastigheter och fastigheter för verksamheter av olika
slag även som andra fastigheter för verksamheter med visst inslag av boende.
Stiftelsens styrelse bedömer att stiftelsens ändamål inte längre går att uppfylla och Länsstyrelsen
uppmanar därför styrelsen att överväga en upplösning av stiftelsen. För att en upplösning av
stiftelsen skall vara möjlig krävs att styrelsen till Kammarkollegiet inger en ansökan om att
permutera stiftelsens ändamål och att grundfonden inte skall ha något lägsta belopp. Därefter kan
stiftelsen förbruka sina tillgångar och upplösas.
Beskrivning av ärendet

Av stiftelsens stadgar § 2 framgår stiftelsens ändamål;
”Stiftelsen som skall vara allmännyttig, har till ändamål att inom Sotenäs kommun förvärva,
uppföra och förvalta industrifastigheter och fastigheter för verksamheter av olika slag ävensom
andra fastigheter för verksamheter med visst inslag av boende”
Stiftelsen har inte bedrivit verksamhet sedan 2005 då fastigheten Vägga 2:97 (f d brandstation)
såldes till kommunen. Stiftelsens egna kapital uppgick 2015-12-31 till 957 735 kronor.
Om stiftelsens styrelse gör bedömningen att stiftelsens ändamål inte längre går att uppfylla har
Länsstyrelsen uppmanat styrelsen att överväga en upplösning av stiftelsen. För att en upplösning av
stiftelsen skall vara möjlig krävs att styrelsen till Kammarkollegiet inger en ansökan om att
permutera stiftelsens ändamål och att grundfonden inte skall ha något lägsta belopp. Därefter kan
stiftelsen förbruka sina tillgångar och upplösas.
Styrelsen för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun bedömer att stiftelsens ändamål inte längre
går att uppfylla och beslutar att till Kammarkollegiet inge en ansökan om permutation enligt
följande förslag:
- Ny lydelse av § 2; ”Stiftelsen har till ändamål att, inom ramen för näringslivsarbetet i Sotenäs
kommun, främja kommunens näringsliv genom olika stöd- och stimulansåtgärder."
- Paragraferna 16 och 17 tas bort från stiftelsens stadgar.
Enligt stiftelsens stadgar § 22 får stiftelsens stadgar inte ändras utan medgivande av kommunens
beslutande organ.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 7(20)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-08 §§ 127-139

Forts. KF § 130
Beslutsunderlag

Controllers tjänsteutlåtande 2016-10-24
Stadgar för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 § 197
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 205
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommuns förslag till ändrade
stadgar samt att stiftelsen ansöker om permutation av stiftelsens ändamål.
Skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 131

KA 2016/684

Samverkan i brottsförebyggande frågor
Sammanfattning

Ett förslag på nytt forum för brottsförebyggande frågor diskuterades på kommunstyrelsen
2016-09-22 och då beslutades att återremittera ärendet för att utreda hur rådet ska formeras och att
ett förslag på reglemente tas fram.
I syfte att öka samverkan med polisen kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen föreslås att
kommunstyrelsen får ansvaret för det övergripande brottsförebyggande arbetet och samverkan
mellan kommun och polis samt att en arbetsgrupp bildas vilken arbetar på uppdrag av
kommunstyrelsen. Ansvaret föreslås delegeras till KSAU.
Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras och kompletteras med förtydligande om ansvar
för samordning och samverkan kring brottsförebyggande frågor.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 127
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 129
Folkhälsostrategs tjänsteutlåtande 2016-10-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 § 202
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 208
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ansvaret för det kommunövergripande arbetet med
brottsförebyggande frågor och samverkan mellan kommun och polis tilldelas kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av
tjänstemän, för samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer i brottsförebyggande frågor.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar revidera Kommunstyrelsens reglemente och komplettera med ett
förtydligande om ansvar för samordning och samverkan kring brottsförebyggande frågor.
Skickas till

Kansliavdelningen
Folkhälsostrateg

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 132

KA 2016/481

Motion om Bankebergs framtid
Sammanfattning

Britt Wall (S), Lars Erik Knutsson (S) och Birgitta Granström (S) har lämnat en motion med förslag
att det tillsätts en utredning för att snarast påbörja arbetet med ett förändrat boende på Bankeberg,
utgångspunkten ska vara de tankar och idéer som framkommit i tidigare utredningar i enlighet med
äldreomsorgsplanen. Företrädare för pensionärsorganisationerna ska ingå.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har antagit en ny äldreomsorgsplan 160421 KF § 24 2016/193. I motionen
framgår att en konsekvens av planen är att Bankeberg i Hunnebostrand inte längre ska nyttjas för
särskilt boende utan nyttjas som ett boende för äldre med annan inriktning.
Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera de uppdrag som finns i
äldreomsorgsplanen. Äldreomsorgsplanen ska vara ett instrument för att styra, förändra, förbättra
och utveckla kommunens äldreomsorg. Planen ska för perioden 2016-2020 vara vägledande i de
politiska och verksamhetsmässiga besluten och finnas med i det dagliga arbetet. I planen framgår
följande avseende fastigheternas utnyttjande:
Det aktuella kommunala fastighetsbeståndet för boende till äldre ska nyttjas enligt följande:
 Hunnebohemmet – eget boende i vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende med
inriktning mot demensvård samt en korttidsenhet.
 Kvarnberget – eget boende i vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende med
inriktning mot demensvård och/eller somatisk vård samt korttidsplatser i den mån det är möjligt att
utveckla.
 Kvarnberget planerad tillbyggnad – senior-/trygghetsboende.
 Bankeberg – senior-/trygghetsboende.
 Läkarvillan (f.d. Villa Framtiden) – senior-/trygghetsboende.
Befintliga fastigheter behöver renoveras/byggas om för att anpassas till det föreslagna nyttjandet.
Det innebär att Hunnebohemmets och Kvarnbergets äldreboendes olika utrymmen behöver ses över
för att undersöka möjligheten att utöka antalet platser i befintliga fastigheter. Bankeberg byggs om
till senior-/trygghetsboende enligt beslut i äldreomsorgsplanen. Antalet tillagningskök i kommunen
bör utredas och deras placering bestämmas som en del i projekteringsarbetet. Två så kallade
”äldrecentrum” etableras i kommunen, ett i norr – Hunnebohemmet – och ett i söder – Kvarnbergets
äldreboende.
Arbetet är påbörjat under september 2016 och fokus är att skapa två särskilda boenden med en
adekvat standard utifrån inriktningen i äldreomsorgsplanen.
En styrgrupp är bildad bestående av ansvariga chefer i Omsorgsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. En arbetsgrupp är bildad med chefer och medarbetare från
Omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och arkitekter är delaktiga i processen.
Arbetsgruppen har möten var tredje vecka. Bankeberg är en del i det utvecklingsarbetet.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts KF § 132

Fokus i dagsläget är att se över hur många särskilda boendeplatser och korttidsplatser som kan
skapas på Hunnebohemmet och på Kvarnbergets äldreboende. Bankeberg som särskilt boende
behöver finnas med över tid då det kommer att krävas omfattande renoveringsarbeten främst på
Hunnebohemmet. Pensionärsorganisationerna och andra intressenter kommer att få ta del av arbetet
och få möjlighet att medverka i olika forum så snart det finns material att presentera.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-10-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13 § 209.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 209
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp i arbetet med att
utveckla kommunens boende för äldre avseende Kvarnbergets äldreboende, Hunnebohemmet och
Bankeberg.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Skickas till

Motionären

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 133

KA 2016/929

Reglemente Förnyelseberedningen
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att föreslå åtgärder
för att attrahera fler yngre i politiken, beredningen ska kallas Förnyelseberedningen.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativa chefen tagit fram ett förslag
till reglemente för Förnyelseberedningen.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-22 § 91, dnr 2016/263 att bifalla en motion att tillsätta en
fullmäktigeberedning med uppdrag att föreslå åtgärder för att attrahera fler yngre i politiken,
beredningen ska kallas Förnyelseberedningen.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativa chefen tagit fram ett förslag
till reglemente för Förnyelseberedningen. Förslaget utgår från Sveriges kommuner och Landstings
rekommendationer ”Fullmäktigeberedningar 2014-12-09”
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 § 196
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 210
Yrkande

Tina Ehn (MP) föreslår att partibeteckningarna ska utgå ur reglementet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tina Ehns (MP) ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Förnyelseberedningen.

Skickas till

Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 134

KA 2016/1123

Val av ledamöter till Förnyelseberedningen
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en beredning, Förnyelseberedningen.
Förnyelseberedningen ska bestå av en ledamot för varje parti M, L, C,KD, S V, MP, SD, utan
ersättare. Ordförande och vice ordförande ska utses. Beredningens ledamöter utses för en tid av 4 år
från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige hållits.
Valberedningen har tagit fram förslag till ledamöter.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Förnyelseberedningen till och med 2018.
Ledamöter
Kajsa Åkesson (M)
Kenny Thärnström (L)
Jonatan Kotschack (C)
Ola Strand (KD)
Annica Erlandsson (S)
Eva Ryberg (V)
Yngve Johansson (MP)
- (SD)
Till ordförande utses Kajsa Åkesson (M)
Till vice ordförande utses Annica Erlandsson (S)
Skickas till

Valda
Löneenheten
Troman
Kansliavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 135

KA 2016/1120

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Carl
Forsberg (MP)
Carl Forsberg (MP) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår Bengt Sandberg (MP) till ny ersättare i Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Carl Forsberg (MP) från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige väljer Bengt Sandberg (MP) till ny ersättare i Utbildningsnämnden till och
med 2018.

Skickas till

Carl Forsberg (MP)
Bengt Sandberg (MP)
Utbildningsnämnden
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 136

Fråga till byggnadsnämndens ordförande om handläggningstider vad
gäller bygglovsärenden
Lars-Erik Knutsson (S) ställer en fråga till byggnadsnämndens ordförande enligt följande:
Byggnadsnämnden och dess förvaltning bär en tung arbetsbörda med långa handläggningstider som
följd. Det är den bild som förmedlas. Inte sällan nås jag av information från enskilda
bygglovssökande om, som de upplever, helt orimliga väntetider, även i ärenden som förefaller
okomplicerade. Jag är fullt införstådd med att den tid det tar är beroende av personalens
arbetsbörda, omständigheterna i det enskilda fallet med mera. Å andra sidan är det viktigt att
enskilda bygglovsökande får sina ärenden behandlade i rimlig tid.
Min fråga är därför: Är handläggningstiderna generellt sett orimligt långa idag? Vad rör det sig
normalt om i tid från ansökan till beslut? Utgå gärna från några olika typer av ärenden.
Byggnadsnämndens ordförande Ulla Christensson Ljunglide (M) lämnar följande svar:
Kommunen har tillfört extra resurser för att öka takten på ärendeavverkningen inom
bygglovverksamheten så att bygglovsverksamheten ska följa lagkrav.
Kommunen har lika många bygglov som en kommun med 50 000 invånare, med har 328 ärenden
pågående ärenden i början på november och i slutet av november är det 319, medan ca 22 ärenden
tillkommit under samma tid. Detta är ett trendbrott att ärendemängden minskar.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KF § 137

KA 2016/1144

Interpellation om tillhandahållande av god IT-support i skolorna
Tina Ehn, (MP) ställer en interpellation till It-nämndens ordförande enligt följande;
Datorer och annan teknisk utrustning, är vanliga redskap i vår vardag och elever i skolan är vana
datoranvändare. Det finns många ämnesområden där det ställs krav på att eleverna ska använda
datorer. I svenska för att söka information och sammanställa texter. Källkritik och värderande av
olika källor är också något som elever kommer i kontakt med vid användande av datorer. I bild ska
eleverna arbeta med digital bild och film. Sotenäs kommun satsar på IKT,( Informations och
kommunikationsteknik) och på högstadiet har alla elever tillgång till en egen dator. På mellanstadiet
finns det en dator per två elever. Elever med särskilda behov prioriteras vid tilldelandet av datorer.
Det uppstår dock problem när det är svårt att logga in datorerna på skolans nätverk. I
Hunnebostrands skola upplever lärarna att de inte får något stöd när tekniken krånglar. Det finns
begränsningar som gör att det tar lång tid och alla får inte tilldelning på nätet samtidigt. Det tar tid
från den ordinarie undervisningen och leder till frustration hos läraren. Det riskerar att bli ett
arbetsmiljöproblem, både för lärare och elever.
Lärarna och eleverna behöver användarvänliga system, bland annat för att kommunicera mellan
lärare, elever och vårdnadshavare. System för dokumentation behöver vara lätt tillgängliga och lätta
att säkerhetskopiera så att inte viktig information försvinner.
Hur arbetar IT-enheten för att lärare och elever i Hunnebostrands skola ska tillhandahålla god
service på datorer och IT-utrustning?
IT-nämndens ordförande Christina Gustafson (S), och Thomas Jacobsson (S) andre vice ordförande
i IT-nämnden, besvarar interpellationen enligt följande;
Efter det har framkommit synpunkter om att IT inte fungerade riktigt som förväntat på skolorna i
Sotenäs kommun, så bestämde IT-chefen tillsammans med utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
att ta fram en plan för förbättring.
Vid mötet mellan IT-chefen och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 18/10 togs följande
beslut.
• Rondering ska ske med jämna mellanrum på samtliga rektorsområden. Detta görs nu enligt
schema, onsdag eftermiddagar, jämna veckor norra delen (Hunnebostrand - Bovallstrand) och
ojämna veckor södra delen (Kungshamn - Smögen)
• En tekniker från IT besöker skolorna och genomför intervjuer för att hitta problem och
förbättringsområden. Detta arbete påbörjades direkt efter ovanstående beslut. Vid besöken
framkom att det finns förbättringar att göra rent tekniskt, vilket rättades till. Det framkom också
att arbetssätt inte stämmer överens med teknik, vilket var en nyttig lärdom. Detta är ett
pågående arbete som beräknas vara klart i januari 2017.
• Mätningar av Wi-Fi på skolorna genomförs och vid behov sätts fler accesspunkter upp i
samverkan med fastighetsenheten och förvaltningen. Det framkom vid dessa mätningar att
den underliggande infrastrukturen var ett arv från innan Sotenäs kommun gick med i
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samverkan, och inte höll måttet för modernt arbetssätt. Detta är bytt och åtgärdat på skolorna och i
kommunhuset.
• Vid träffar med verksamheterna har det också framkommit att det finns ett stort
fortbildningsbehov.
Digitalisering är lika med verksamhetsutveckling med stöd av IT, verksamheterna äger alltid sin
egen verksamhetsutveckling och IT-avdelningen är IT-stödet. Att korsprofessionellt ta sig an
utmaningar ger alltid ett bättre resultat och kommer framgent att öka.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner IT-nämndens
ordförandes och andre vice ordförandes svar.
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Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion från Gunnel Berlin (S) om tillgänglighetsanpassning för synskadade.
2. Motion från Stig-Arne Helmersson (C) och Olof Börjesson (C) om att skapa en kulturell
mötesplats.
3. Motion från Tina Ehn (MP) om skolseglingar.
4. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) och Bengt Sörensson (S) om översyn av hållplatser
inom kollektivtrafiken.
5. Motion från Birgitta Albertsson (S), Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) om
torg/samlingsplats i Väjern.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
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Meddelanden
•
•
•
•

Boverkets beslut 2016-11-21 ang. Stöd enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande.
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Rapporter till Inspektionen för Vård och Omsorg 2016-10-10 och 2016-10-14.
Uppräkning av arvoden, Bilaga 1 i Arvodesreglementet gällande från 2016-11-01.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av ovanstående meddelanden.
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God Jul och Gott Nytt År
Fullmäktiges ordförande tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för det gångna året
och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vidare önskas all personal God Jul och ett Gott Nytt År med tack för väl genomfört arbete.
Administrativa chefen ombeds överföra hälsningen till personalen.
Jan Ulvemark (S) och Mats Abrahamsson (M) uppvaktar fullmäktiges ordförande på 70- årsdagen i
efterskott och önskar honom en God Jul och ett Gott Nytt År.
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