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§ 30
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att följande ärenden även behandlas på dagens sammanträde:


Verksamhetsinrikting och budget för GR år 2015

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med ordförandes tillägg.
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§ 31
Svar på motion om etisk upphandling av kött och
mejeriprodukter i Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0286
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C), Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) har överlämnat en
motion till kommunfullmäktige om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter i
Lilla Edets kommun och anför följande:
För Centerpartiet är det en självklarhet att de krav Sveriges kommuner och landsting
ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion.
Det handlar om
ganska självklara saker: mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på
sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som
har tillgång till sandbad och sittpinne.
Idag saknas krav på att kött och mejeriprodukter som serveras i Lilla Edets kommun
omfattas av bra djurskyddsstandard. Svenskt kött och övriga svenska animaliska
produkter omfattas av världens hårdaste djurskydd och bidrar också till en ekologisk
mångfald och lägre koldioxidutsläpp än utländska animaliska livsmedel.
Man får inte kräva att köttet ska vara svenskt i en upphandling. Däremot kan man ställa
krav på djurskyddet. På miljöstyrningsrådets hemsida står följande att läsa:
"DJURSKYDDSKRAV ÄR EN DEL AV MILJÖANPASSAD UPPHANDLING
EU har en ambition att miljöanpassad upphandling ska leda till positiva förändringar i
samhället. Krav på god djuromsorg är viktiga att ställa ur miljösynpunkt då
djurskyddskrav är att betrakta som en del av miljöanpassad upphandling. EU:s
rekommendationer för livsmedel anger att produkter kan efterfrågas från
. ekologisk produktion
. integrerad produktion
. produktion som omfattas av bra djurskyddsstandarder"
Det är alltså fullt förenligt, till och med rekommenderat av EU, att vi ställer
djurskyddskrav vid upphandling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 18
Tjänsteskrivelse från upphandlaren, daterad 2013-12-30
Motion från Centerpartiet, inkommen 2013-11-20.
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Yrkande
Peter Spjuth (V) – Kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt uppdrar åt
kommunchefen att utreda konsekvenserna av motionärernas intentioner.
Ulf Wetterlund (FP) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Jörgen Andersson (C) – Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelen bifaller Peter
Spjuts förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt uppdrar åt kommunchefen att
utreda konsekvenserna av motionärernas intentioner.
Reservation
Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise
Nielsen (KD) och Michael Grönlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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§ 32
Svar på remiss om regional folkhälsomodell
Dnr 2014/KS0060
Sammanfattning
Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté har på uppdrag av Regionstyrelsen tagit
fram ett förslag till utformning av regional folkhälsomodell. Uppdraget har en nära
koppling till de två andra regionsfullmäktigeuppdrag från Västra Götalandsbudget 2011
som lämnades över till folkhälsokommittén. Förslaget har tagits fram av en
tjänstemannagrupp med representanter från regional-, delregional- samt lokalnivå och
utgår från den nuvarande ansvarfördelningen av folkhälsoarbetet i Västra
Götalandsregionen. Modellen innebär förslag på nya samverkansformer på politisk och
tjänstemannanivå. Modellen lyfter fram specifika områden som är viktiga för ett
strategiskt, effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete.
Modellen syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra organisering, struktur och
samverkan och på så sätt skapa ett effektivare folkhälsoarbete i Västra Götaland. De
som har ett uttalat ansvar för folkhälsoarbetet idag delas in i tre domäner: regional nivå,
delregional nivå och lokal nivå.
Lilla Edets Kommun har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på förslaget
till regional folkhälsomodell.
Lilla Edets kommun ställer sig positiv till ansträngningarna att ta fram en tydlig och
strukturerad regional folkhälsomodell. Dock ställer sig Lilla Edets kommun frågande till
att förslagets utformning på regional- och delregional nivå i stort sett endast belyser
övergripande struktur, uppdrag, samverkan och möten utan specifikt innehåll. Detta som
man samtidigt i förslaget valt att på kommunal nivå vara detaljerad, både när det gäller
sakfrågor och struktur.
Lilla Edets kommun önskar – som remissinstans och samarbetspartner – att modellen
utvecklas på flera punkter. I denna utveckling bör ingå förtydligande av uppdraget på
regional- och delregional nivå på samma detaljerade sätt som på kommunal nivå.
Samverkan, dialog och möten utan konkret målbild äventyrar förslagets syfte, ett
effektivare folkhälsoarbete i Västra Götaland.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 20
Tjänsteskrivelse från folkhälsoplaneraren, daterad 2014-02-28
Remissversion, Förslag till folkhälsomodell, 2014-02-07
Remisshandling, Förslag till folkhälsomodell, 2014-04-04
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunledningskontorets yttrande som svar till
Folkhälsokommitténs Sekretariat.
Beslutet expedieras till
Folkhälsokommitténs sekretariat
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§ 33
Återrapportering angående ansökan om medlemskap i Norra
Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF), upphävande av beslut
samt beslut om nytt utredningsuppdrag
Dnr 2013/KS0078
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-20/§ 9 att ansöka om medlemskap i Norra
Älvsborgs Räddningsförbund samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en styrgrupp
att förhandla och att därefter teckna avtal med NÄRF.
Kommunstyrelsen utsåg 2013-03-27/§ 39 kommunstyrelsens presidium och miljö- och
byggnämndens presidium till styrgrupp.
Under hösten genomfördes förhandlingar vid ett flertal tillfällen med ledningen i NÄRF
samt ordföranden och vice ordföranden i direktionen för NÄRF.
Trots ingående diskussioner angående ekonomi samt bemanningsorganisation framkom
att parterna inte kunde enas om en gemensam syn på ett medlemskap för Lilla Edets
kommun, varken när det gällde nivån på de ekonomiska åtagandena eller synen på
arbetsfördelningen mellan heltids- och deltidsbrandmän och arbetsuppgifter för
brandmännen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 25
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2013-03-20/§ 9.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utse en styrgrupp som utreder
möjligheten att hitta nya samarbetsvägar för att möta nuvarande och framtida behov
inom Räddningstjänsten i Lilla Edets kommun.
3. Kommunfullmäktige får en återredovisning av ärendet innan årets slut.
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§ 34
Yttrande gällande planerad 400 kV-ledning mellan Skogssäter
och Stenkullen
Dnr 2013/KS0062 Dpl 370
Sammanfattning
Svenska Kraftnät anser att det för att förstärka stamnätet behövs en ny 400 kV-ledning
söderut från Skogssäter vilken ska anslutas till det befintliga 400 kV-ställverket i
Stenkullen. Det av Svenska Kraftnät rekommenderade stråket genom Lilla Edets
kommun planeras till den västra sidan av Göta älv. Det finns alternativa sträckningar på
den västra sidan.
Lilla Edets kommun och Ale kommun anser att samrådsunderlaget har så stora brister
att det inte kan läggas till grund för en koncessionsansökan, se vidare under nästa
avsnitt nedan. I sakfrågan är Lilla Edets och Ale kommuns ståndpunkt den som redan
redovisats i tidigare yttranden, d.v.s. att man i första hand anser att ledningen inte bör gå
igenom kommunen. Om den måste gå igenom kommunen förordar kommunen att den
anläggs som en markförlagd kabel som i så stor utsträckning som möjligt följer
befintliga stråk som vägar och kraftledningar eller att befintliga ledningar uppgraderas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 19
Samrådsunderlag nummer två (2) för planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen,
samråd februari 2014, Dnr 2013/KS0062-23
Översiktsplan Lilla Edets kommun 2012, antagen 2012-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-27
Yrkande
Ulf Wetterlund (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men lämnar följande
ändringsförslag i punkt 3 ”Områdena på västra sidan av Göta älv har en mycket hög
andel skyddsvärd natur och har stort värde för friluftsliv i kommunen” utgår.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
därefter Ulf Wetterlunds ändring i punkt 3.

Kommunstyrelsens protokoll

2014-03-26

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Lilla Edets kommun anser att Svenska Kraftnät bör analysera ytterligare sitt förslag och
modifiera enligt inkomna synpunkter.
Lilla Edets kommun anser att uppgradering av befintliga ledningar är bästa alternativet
mellan Skogssäter och Stenkullen. Alternativt kan en likströmskabel anläggas,
mark/vattenförlagd. Förslaget strider mot Svenska Kraftnäts svar i yttrande över ÖP
som antogs så sent som 2012-06-13.
Lilla Edets kommun ställer sig bakom OK Gipens yttrande. Det beskriver
konsekvenserna för friluftslivet i allmänhet och hur det påverkar förutsättningarna för,
blanda annat, orienteringsklubben.
Ytterligare skäl för yttrandet är:
1 Uppgradering av befintliga ledningar är den kortaste vägen mellan SkogssäterStenkullen. Det överensstämmer med miljöbalkens krav om att åtgärder som vidtas
ska ge minsta möjliga påverkan.
2 Uppgradering av de nuvarande ledningarna ger ingen ytterligare påverkan på
landskapsbilden.
3 En ny kraftledningsgata skulle innebära en oacceptabelt kraftig påverkan på ett stort
antal områden med natur-och friluftsvärden, flera områden klassas som riksintresse.
4 Miljöbalkens krav på alternativa lokaliseringar/0-alternativ bedöms ej tillgodosett i
Svenska Kraftnäts samrådsunderlag.
5 Lilla Edets kommun inser att upprustning av befintliga ledningar innebär ökade
kostnader och ökad komplexitet under arbetet. Sett över ledningens livslängd är det
dock av mindre betydelse med hänsyn till att detta fördelas på nätkunderna.
Beslutet expedieras till
Svenska Kraftnät
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§ 35
Internationella skolan (ISGR) under ett tak
Dnr 2013/KS0314
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har rekommenderat medlemskommunerna
att fatta beslut om en höjning, utöver de årliga revideringarna med anledning av den
allmänna kostnadsutvecklingen, om maximalt 4% av den interkommunala ersättningen
till ISGR avseende såväl den svenska som den internationella sektionen i syfte att
finansiera den hyresmerkostnad skolan beräknas få vid planerad om- och
samlokalisering.
Göteborgsregionens kommunalförbund hemställer även om att ett sådant beslut ska
fattas senast 2014-03-31.
Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden som behandlat ärendet 2014-01-30
§ 2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 21
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-02-25.
Skrivelse från GR, daterad 2013-12-11.
Beslut
Kommunstyrelsen antar höjning, utöver de årliga revideringarna med anledning av den
allmänna kostnadsutvecklingen, om maximalt 4% av den interkommunala ersättningen
till ISGR avseende såväl den svenska som den internationella sektionen i syfte att
finansiera den hyresmerkostnad skolan beräknas få vid planerad om- och
samlokalisering.
Beslutet expedieras till
GR
Utbildningsnämnden
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§ 36
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2013
Dnr 2012/KS0267
Sammanfattning
Enligt internkontrollreglementet ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen. Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2013 vid sitt sammanträde 2013-03-27.
Följande granskningsområden beslutades för kommunstyrelsen 2013:
- Utbetalning via ekonomisystemet (kvarstår från 2012)
- Utbetalning via bank (kvarstår från 2012)
- Attestering i enlighet med kommunens regler och bestämmelser
(kontroll av att aktuella förteckningar över besluts och behörighetsattester finns på
förvaltningen)
-Systematiskt brandskyddsarbete kontroll av utbildning, övning och egenkontroll
-Anmälan av delegationsbeslut — kontrollera att delegationsbeslut anmäls
Granskning har skett inom samtliga områden. Dokumenterade rutinbeskrivningar finns
inom systematiskt brandskyddsarbete samt utbetalning via ekonomisystem/bank.
Dokumenterad rutinbeskrivning finns inte för attestbehörighet. För anmälan av
delegationsbeslut har en rutin införts 2014-01-01 för att säkerställa att delegationsbeslut
anmäls.
Avvikelser mot rutinbeskrivningar finns noterade vid internkontrollen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 22.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2013.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att följa upp ovanstående områden för
internkontroll under 2014.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen
Kommunsekreteraren
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§ 37
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014
Dnr 2014/KS0069
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse ska enligt internkontrollreglementet årligen upprätta en
internkontrollplan och även årligen redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden föreslås för kommunstyrelsen 2014:







Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
Att kundfakturor betalas i tid
Kontroll av produktionsbortfall på grund av avbrott i IT-tjänster
Kontroll att rätt löneutbetalning sker till rätt person
Reseräkningar-att Regler för traktamente och andra ersättning i samband med
tjänsteresa följs.
Inkomna handlingar via mail – kontroll av diarieföring

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 23
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-13 § 28
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-03-04
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsen enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Kommunchef
Ekonomichef
Personalchef
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§ 38
Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab)
gällande Ängshöken 1 i Lilla Edet
Dnr 2014/KS0083
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
bereda ett ärende avseende särskilt ägardirektiv till Leifab avseende byggnation av
hyreslägenheter på fastigheten Ängshöken 1 i Lilla Edet.
Leifab förfogar över lämplig mark, Ängshöken 1, relativt centralt i Lilla Edet, Det finns
redan byggrätt som omfattar ca 1 900 kvm vilket skulle rymma ca 18-22 lägenheter
beroende på lägenheternas storlek. Byggnationen kan ske i etapper för att öka
möjligheten till högre beläggningsgrad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 26
Yrkande
Michael Grönlund (M) - Kommunfullmäktige ger Leifab ett särskilt ägardirektiv enligt
följande: Leifab ska upphandla och låta uppföra hyreslägenheter på fastigheten
Tingberg 4:184 i Ekeberg, Lödöse. Under förutsättning att det sker på affärsmässiga
grunder. Byggnationen ska ske inom angiven byggrätt och kan ske i etapper.
Jörgen Andersson (C) – tillstyrker Michael Grönlunds yrkande.
Peter Spjuth (V) – bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger Leifab ett särskilt ägardirektiv enligt följande:
Leifab ska upphandla och låta uppföra hyreslägenheter på fastigheten Ängshöken 1 i
Lilla Edet under förutsättning att det sker på affärsmässiga grunder. Byggnationen ska
ske inom angiven byggrätt och kan ske i etapper.

Kommunstyrelsens protokoll

2014-03-26

Reservation
Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise
Nielsen (KD) och Michael Grönlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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§ 39
Redovisning av ännu ej besvarade motioner
Dnr 2014/KS0079
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD)
och Tommy Nilzén (MP) om byggnation av lägenheter i södra Lödöse.
(Inkom 2013-10-23)



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



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



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



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



Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD)
och Tommy Nilzén (MP) om omprövning av beslutet att stänga Prästkragens
förskola i Haegerska villan. (Inkom 2014-02-05)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 24
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-02-25.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 40
Revidering av arvode till ordförande och vice ordförande i
valdistrikten
Dnr 2014/KS0087
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-09-13 § 57 bl a att ordförande och vice ordförande
i respektive valdistrikt ska erhålla, utöver timarvodet, ett fast arvode på 500 kronor
respektive 400 kronor.
Valnämnden 2014-03-03 beslutade föreslå kommunfullmäktige att höja det fasta
arvodet till ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt till 1000 kronor
respektive 500 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 27
Valnämndens protokoll 2014-03-03 § 5
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer, utöver timarvodet, ett fast arvode till ordförande och
vice ordförande i valdistrikten till 1000 kronor respektive 500 kronor.
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§ 41
Information om arbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Dnr 2014/KS0007
Sammanfattning
Information ges om bl.a. utbildningsgruppens senaste möte där information om gavs om
ISGR/IHGR samt rundvandring i dess lokaler.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 42
Information från SOLTAK AB
Dnr 2014/KS0023
Sammanfattning
Arbetsgrupperna som ska arbeta med processerna i de delar som går över till SOLTAK
AB är utsedda. Arbetet påbörjas under april.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 43
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 44
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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§ 45
Verksamhetsinrikting och budget för GR år 2015
Dnr 2014/KS0059
Sammanfattning
Göteborgsregionen (GR) har till medlemskommunerna översänt förslag till verksamhetsinriktning och budget för 2015 för synpunkter senast den 1 april.
Förbundsfullmäktige fastställer budget och medlemsavgift den 10 juni.
I förslaget till budget föreslås kommunernas årsavgift till GR ligga kvar på samma nivå
som för 2014, d.v.s. 74,11 kr/invånare. Detta innebär för Lilla Edets del 946 000 kronor.
Medlemsavgiften 2015 är beräknad utifrån uppgift från SCB om befolkning
2013-09-30. Avgiften ska baseras på befolkningstal per 2013-12-31 och ska därför ses
som preliminär.
Av den totala budgeterade årsavgiften från kommunerna transfereras ca 39 % eller
28,64 kr/invånare vidare till andra regionala organisationer enligt särskilda beslut, där
transfereringen till BRG är den klart största med 20,92 kr/inv.
Under arbetet med föreliggande samrådsunderlag har en diskussion startat kring behov
av att fr.o.m. nästkommande budgetår 2016 ta fram en flerårig verksamhetsplan och
budget för GR. Syftet med en flerårig verksamhetsplan är att befästa långsiktigheten i
GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på
uppföljning.
Förbundsstyrelsen har givit förbundsdirektören i uppdrag att se över förbundets
processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016
utveckla en flerårlig verksamhetsplan och budget som årligen revideras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-03-18.
GR:s samrådshandlingar.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) – Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
verksamhetsinriktning och budget 2015 för GR.
Jörgen Andersson (C) – tillstyrker Ingemar Ottossons förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande: GR bör återuppta arbetet med demokratifrågor.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag och
konstaterar därefter att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot verksamhetsinriktning och budget 2015 för
GR men vill påtala att Lilla Edets kommun gärna ser att GR återupptar arbetet med
demokratifrågor.
Beslutet expedieras till
GR
Ekonomichefen

