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§ 35
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande ärende även behandlas vid dagens sammanträde:


Motion om att ta fram detaljplaner för företagsverksamhet

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ordförandens tillägg.

5

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12

§ 36
Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdragen som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ledamot i
kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31.
2. Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ordförande i
kommunstyrelsen för tiden fram till 2018-12-31.
Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Kommunstyrelsen
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 37
Val av kommunalråd
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som kommunalråd.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till kommunalråd för tiden fram
till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 38
Val av representant i ägarrådet för Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget representant i ägarrådet för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till representant i ägarrådet för
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 39
Val av ombud att företräda aktierna i Leifab
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ombud att företräda aktierna i Leifab.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ombud att företräda aktierna
i Leifab för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Leifab
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 40
Val av ombud att företräda aktierna i Lefab
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ombud att företräda aktierna i Lefab.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ombud att företräda aktierna
i Lefab för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Lefab
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 41
Val av ledamot i styrelsen för Lilla Edets
företagscentrum
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ledamot i Lilla Edets företagscentrum.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ledamot i styrelsen för Lilla
Edets företagscentrum

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Lilla Edets företagscentrum
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 42
Val av ledamot i SOLTAK:s styrelse
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ledamot i SOLTAK:s styrelse.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ledamot i SOLTAK:s
styrelse för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
SOLTAK AB
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 43
Val av ledamot i folkrörelsernas arkivförening
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ledamot i folkrörelsernas arkivförening.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till ledamot i folkrörelsernas
arkivförening för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Folkrörelsernas arkivförening
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret

13

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12

§ 44
Val av ledamot i Förvaltningshögskolans råd
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 7 Ingemar Ottossons avsägelse från
uppdraget som ledamot i förvaltningshögskolans råd.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) till uppdraget som ledamot i
Förvaltningshögskolans råd för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Förvaltningshögskolans råd
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 45
Avsägelse från Carlos Rebelo Da Silva (S) från
uppdragen som ombud för företagscentrum ekonomisk
förening, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i
direktionen för Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Carlos Rebelo Da Silva (S) inkom 2017-04-06 med avsägelse från uppdragen som
ombud för företagscentrum ekonomisk förening, ersättare i kommunstyrelsen och
ledamot i direktionen för södra Bohusläns räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Carlos Rebelo Da Silva, daterad 2017-04-06

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige bordlägger val ombud för företagscentrum ekonomisk förening
för tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige bordlägger ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till
2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige väljer Malin Edvardsson (S) till ledamot i direktionen för
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Malin Edvardsson
Företagscentrum ekonomisk förening
Kommunstyrelsen
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 46
Val av revisor
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 5 Johanna Svenssons (C) avsägelse från
uppdraget som ledamot och ordförande i revisionen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Elinor Svenungsson (C) till ledamot i revisionen, med
undantag för individnämnden, för tiden fram till 2018-12-31.
2. Kommunfullmäktige väljer Elinor Svenungsson (C) till ordförande för revisionen,
med undantag för individnämnden, för tiden fram till 2018-12-31.
Beslutet expedieras till
Ellinor Svenungsson
Revisionen
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 47
Avsägelse från Ulf Wetterlund (L) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Ulf Wetterlund (L) inkom 2017-04-11 med en begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ulf Wetterlund, daterad 2017-04-11.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Kimmo Tuomaala (L) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ulf Wetterlund
Kimmo Tuomaala
Kultur- och fritidsnämnden
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 48
Nominering av nämndeman till Vänersborgs tingsrätt
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Lennart Mattson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman. Vänersborgs tingsrätt
har entledigat Lennart Mattsson.
Beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Gitte Jensen (S) till nämndeman till Vänersborgs
tingsrätt.

Beslutet expedieras till
Gitte Jensen
Vänersborgs tingsrätt
Förtroendemannaregistret
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§ 49
Meddelande till kommunfullmäktige avseende
rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2016/KS0230
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 2017-03-06
Individnämnden protokoll 2017-03-08

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
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§ 50
Revisionsberättelse
Dnr 2017/KS0121
Sammanfattning
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Revisorerna bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Utvärdering avseende den ekonomiska ställningen bör dock utvecklas för att mer svara
mot lagstiftarens intentioner.
Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans
(KL 8:5 a-b). Resultatet för 2016 blev minus 14,9 mnkr. Vid avstämning mot
balanskravet skall realisationsvinster om 0,9 mnkr exkluderas, varför resultat gentemot
avstämning av balanskrav uppgår till minus 15,6 mnkr. Det skäl (nedskrivning avseende
exploateringsverksamhet om sammanlagt 28,7 mnkr) som anges för att inte återställa
underskottet, nämns inte bland de exempel som lyfts fram i förarbeten kring synnerliga
skäl.
Kommunen har tidigare ett negativt resultat om 7,9 mnkr att återställa och uppger nu att
detta är återställt. Vi hävdar att underskottet kvarstår, liksom att det för 2016 finns
ytterligare underskott om 15,8 mnkr att återställa. Enligt kommunallagen ska ett
negativt resultat täckas inom en treårsperiod.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen
är upprättad enligt god redovisningssed. Vi vill dock lyfta fram några avvikelser mot
god redovisningssed:
När det gäller tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar – utbetalt december
2015 – ska ej ianspråktagen del i sin helhet tillgodoräknas 2016 års resultat. Här sker
avvikelse mot god sed då Lilla Edets kommun balanserat hela beloppet 5,9 mnkr till
2017.
I balansräkningen finns en avsättning om 1,4 mnkr (”Social fond”) sedan år 2010 vilket
inte är förenligt med kommunal redovisningslag och gällande rekommendationer.
Lilla Edets kommun avviker i några ytterligare fall från god redovisningssed avseende
värderingsfrågor och tilläggsupplysningar, varför vi rekommenderar en genomgång för
att säkerställa att erforderliga uppgifter finns med i årsredovisningen.
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I likhet med föregående år vill revisorerna lyfta fram att då Lilla Edets kommun står
inför omfattande investeringsutgifter och det är osäkert hur mycket skredförebyggande
åtgärder som blir en kostnad för kommunen. Vidare är såväl fastighets- som
vägunderhåll eftersatt, varför revisorerna vill poängtera nödvändigheten av att
ekonomin är i balans.
Lilla Edets kommun bedriver samverkan genom det delägda bolaget SOLTAK AB. Vi
vill framhålla vikten av att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt,
säkerställer att såväl kostnadsmässiga som kvalitetsmässiga aspekter upprätthålls inom
denna samverkan. Revisionen vill framhålla vikten av att kommunstyrelsen inte
underskattar kostnader och överskattar samordningsvinster i denna samverkan. Vi
förordar att en förstärkt uppföljning och utvärdering sker.
Likaså förordar revisorerna att styrning av och samverkan med dotterbolaget Leifab
vidareutvecklas framöver i syfte att förbättra samordning och styrning inom
”koncernen”. Ett prioriterat område för kommunstyrelsen är att tillse att erforderlig
beställningskompetens skapas.
Kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Långsiktiga åtgärder krävs för att balansera
verksamhet till de ekonomiska målen. Ett viktigt inslag i detta arbete är att balansera
och noggrant pröva kommande investeringsutgifter på ”koncernnivå” samt att
säkerställa att driftsbudgeten efterlevs.
Revisorernas uttalande:
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.

Yrkande
Bert Åkesson (S) lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i
dessa organ.
2. Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter
i dessa organ.
2. Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och lägger den till
handlingarna.
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Deltagande i beslut
Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande
ersättare ej deltagit i beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt respektive nämnd som
vederbörande verkat i.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
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§ 51
Årsredovisning 2016 - Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0121
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att
styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar.
Denna rapport följer upp utfallet efter helåret 2016 för kommunstyrelsens
grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med
nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och
planering i olika former.
Lilla Edets kommun uppvisar ett resultat på -14,9 mkr för år 2016 att jämföra med -8,6
mkr för 2015. Årets budgeterade resultat är +5,5 mkr, alltså visar kommunen en
budgetavvikelse med 20,4 mkr. I utfallet återfinns kostnader på 27,2 mkr av
engångskaraktär. Detta avser nedskrivningar kopplade till exploateringsfastigheter,
infrastrukturfordringar, skredutredningar samt intrångsersättnings- och
inlösensrelaterade mellanhavanden gentemot Trafikverket.
Kommunens driftsresultat är 12,3 mkr Utbildningsnämnden gör ett underskott med -4,4
mkr, vilket är i nivå med prognostiserat utfall, och beror till största delen på fler
förskolebarn än budgeterat. De negativa resultaten uppvägs av positiva resultat främst
för Individ-, Omsorgs-, och Miljö- och byggnämnden. Inom Individnämnden har
kostnaderna avseende försörjningsstöd gått ner. Flyktingverksamheten visar ett
överskott om 5,7 mkr, men detta har balansförts för att täcka kommande års kostnader.
Omsorgsnämnden visar på lägre kostnader främst inom funktionshinderverksamheten,
bostadsanpassning och inom färdtjänsten. Miljö- och byggnämndens resultat förklaras
till störta delen av högre intäkter framför allt inom bygglovsverksamheten.
Skatteintäkterna var 4,4 mkr högre än budget och beror främst på ett starkt
konjunkturläge.
Koncernens samlade resultat för året är -12,2 mkr.
Lilla Edets kommuns samlade investeringsvolym uppgick till 30,9 mkr. Årets
budgeterade investeringsutrymme är 53,4 mkr. Största förklaringen till avvikelsen är att
tekniska nämnden beslutat att inte genomföra alla investeringar under året.
Inkomsterna från tomtförsäljning överstiger de budgeterade inkomsterna för året. Det
beror huvudsakligen på försäljning i områdena Ekeberg och vid Ryrsboholmsvägen.
Exploateringsutgifterna är betydligt lägre än budgeterat främst beroende på att
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detaljplanen för Södra Gossagården och utgifter för den temporära förskolan i
Gossagården inte uppstått under året.
I den balanskravsutredning som gjorts har kostnaderna för nedskrivningarna angetts
som synnerliga skäl och exkluderas därför från balanskravsresultatet. Tidigare års
underskott är i och med årets balanskravsresultat återställt. Trots att kommunen lever
upp till balanskravet innebär resultaten de tre senaste åren att soliditeten har försämrats
från 21,6 procent 2014 till 15,2 procent 2016. God ekonomisk hushållning måste ses
över tid varför kommunen, trots återställt balanskravsresultat, ej kan bedömas uppnå
kraven på god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 42
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef, daterad 2017-03-22
Årsredovisning 2016, Lilla Edets kommun
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) och Peter Spjuth (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2016 för Lilla Edets kommun.
Reservation
Carl Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder (inkl årsredovisningen)
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§ 52
Överföring av investeringsmedel för tekniska nämnden
från 2016 till 2017
Dnr 2017/KS0082
Sammanfattning
Standarden på gatu- och GC-nätet i Lilla Edets kommun är undermålig. På grund av att
kommunen inte utfört asfaltering tidigare år finns en asfaltskuld i kommunen. Av det
totala gatunätet är det 35 procent som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt
ekonomiplanen senast under 2016, alltså före 2017. För GC-banor är siffran 45 procent.
Tekniska nämndens ambition är att åtgärda asfaltskulden de kommande åren.
Flera bredbandsföretag har marknadsfört sina tjänster i Lilla Edets kommun. Det har
medfört att schaktning för anläggning av fiber startade intensivt i höstas inom
kommunen. Även Vattenfall har påbörjat utbyte av sitt högspänningsnät i Lilla Edet
ochGöta, vilket även innebär schaktning på kommunens gator. Eftersom utbyggnaden
av bredband har skett i stora delar av kommunen under senare delen av 2016 har det
påverkat kommunens asfalteringsplanering. Nämndens planerade asfalteringsprojekt har
inte blivit utfört under 2016 på grund av att förvaltningen har avvaktat att bredbandsoch kraftnätsutbyggnaden anläggningsarbeten på aktuella gator för asfaltering.
Nämnden hade 2016 avsatt 4 000 tkr i investeringsmedel för planerat underhåll av gator
(asfaltering). Förvaltningen har endast utfört asfaltering för 700 tkr, vilket innebär att 3
300 tkr inte utnyttjades för asfaltering under 2016. Det har medfört att kommunens
asfaltskuld har ökat ytterligare.
I kommunfullmäktige mål- och resursplanering för 2017 uppgår Tekniska nämndens
investeringsbudget för skattekollektivet till 6 000 tkr varav 4 000 tkr avser asfaltering av
kommunens gator. Med anledningen av den uteblivna asfalteringen under 2016 på 3 300
tkr föreslår tekniska nämnden att investeringsbudgeten 2017 för skattekollektivet utökas
med motsvarande medel. Det skulle medföra att Tekniska nämndens skattefinansierade
investeringsbudget för 2017 utökas från 6 000 tkr till 9 300 tkr, varav 7 300 tkr avser
investeringar i form av planerat underhåll av gator och GC-nät.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 43
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 23
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef, daterad 2017-03-08
Tekniska nämndens beslut 2017-02-01 § 8
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner överföringen av 3 300 tkr av 2016 års
investeringsmedel till 2017.
Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Lucas Jonsson, ekonom
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§ 53
Antagande av detaljplan för bostäder inom Tingberg
3:77 Lödöse
Dnr 2015/KS0418
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-22 § 76 att bevilja plantillstånd för Tingberg 3:77.
Detaljplanen innebär att det på fastigheten Tingberg 3:77 skapas en byggrätt för
befintlig bostadsbebyggelse samt ytterligare byggnation av bostäder i form av mindre
flerfamiljshus och småhus på fastigheten Tingberg 3:77
Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2015-12-11 till 2016-01-22. Till
antagandehandlingar har följande mindre kompletteringar gjorts:




Planbestämmelse om möjligheten till att uppföra fjärrvärmecentral har utgått.
Planbestämmelse om skorstenshöjd för värmecentral har utgått
Planbestämmelse om högsta byggnadshöjd har kompletterats med bestämmelse om
att utöver högsta byggnadshöjd om 8,0 meter tillåts takkupor

Ändringar i planen har gjorts i samråd med beställaren
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 46
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 27
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-03, dnr 2015/KS0418-35
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, i A1-format. 2015/KS0418-37
Planbeskrivning, 2015/KS0418-38
Utställningsutlåtande 2015/KS0418-29
Finansiering
Planavtal är undertecknat 2015-01-07. Beställaren är finansiär i alla delar.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29 att godkänna utställningsutlåtandet.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder inom Tingberg 3:77 i Lödöse.
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Beslutet expedieras till
Ilir Musa, planarkitekt
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§ 54
Riktlinjer för kommunala markanvisningar
Dnr 2017/KS0111
Sammanfattning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun
anta riktlinjer för markanvisningar vilka ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för markanvisningar ska innehålla:
 kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande
 handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar
 principer för markprissättning
Kommunfullmäktige antog 2008-11-26 § 74 ”Policy för anvisning av mark och
bostäder” och kommunstyrelsen antog 2008-11-12 § 167 ”Riktlinjer vid anvisning av
mark för bostäder”. Den nya lagen och förändrade förutsättningar har fört med sig ett
behov att uppdatera policy och riktlinjer varför nya riktlinjer för kommunala
markanvisningar arbetats fram.
Riktlinjer för kommunala markanvisningar gäller i de fall kommunen äger marken och
följer i vanliga fall arbetet i planprocessen. Kommunstyrelsen fattar beslut om
markanvisning.
I och med antagandet av dessa riktlinjer upphör ”Policy för anvisning av mark och
bostäder” antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26 § 74 och ”Riktlinjer vid
anvisning av mark för bostäder” antagen av kommunstyrelsen 2008-11-12 § 167 att
gälla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 47
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 27
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02, dnr 2017/KS0111-2
Riktlinjer för kommunala markanvisningar, dnr 2017/KS0111-1
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29 upphäva ”Riktlinjer vid anvisning av mark för
bostäder”, antagen av kommunstyrelsen 2008-11-12 § 167
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar”
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2.

Kommunfullmäktige upphäver ”Policy för anvisning av mark och bostäder”,
antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26 § 74

Beslutet expedieras till
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 55
Riktlinjer för exploateringsavtal
Dnr 2017/KS0112
Sammanfattning
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att
ingå exploateringsavtal.
Riktlinjer för exploateringsavtal gäller i de fall en exploatör vänder sig till kommunen
och önskar planlägga mark för ett eget projekt där exploatören äger marken.
Exploateringsavtal innehåller överenskommelse mellan kommunen och exploatören för
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av en detaljplan.
Kommunstyrelsen fattar beslut om exploateringsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 48
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 29
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02, dnr 2017/KS0112-2
Riktlinjer för exploateringsavtal, dnr. 2017/KS0112-1

Beslut
Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för exploateringsavtal”.

Beslutet expedieras till
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 56
Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2017
Dnr 2017/KS0086
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


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 samtliga nämnder, samtliga har lämnat
yttrande.
Motionen handläggs av 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 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 svarat.
Komplettering av yttrandet är begärd av kultur- och fritidsnämnden.



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 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. Miljö- och byggnämnden har yttrat sig 2015-12-08.



Motion från Peder Engdahl (M) och Camilla Olofsson (M) om obligatorisk
undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9.
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden lämnade yttrande 2016-04-21.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om laddstolpar mm.
(Inkom 2015-11-25)
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.

32

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12


Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att ta fram en
livsmedelspolicy för kommunen.
(Inkom 2016-03-01)
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden och utbildningsnämnden,
som lämnat yttrande. Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att köpa in hjärtstartare
(Inkom 2016-03-01)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Anna Larsson (MP) om informationskampanj gällande källsortering
av tidningar och förpackningar.
(Inkom 2016-09-06)
Motionen är remitterad till tekniska nämnden.



Motion från Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla
Olofsson (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M), Lars-Erik
Anderström (M) och Andreas Nelin (M) om att avveckla demokrati- och
mångfaldsberedningen.
(Inkom 2016-12-14)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Jörgen Andersson (C) om att införa förmånscykel i Lilla Edets
kommun.
(Inkom 2017-01-16)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla
Olofsson (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin
(M) om översyn av kommunledningsförvaltningen.
(Inkom 2017-03-01)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla
Olofsson (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin
(M) om vänthall vid Lödöse station
(Inkom 2017-03-01)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 51
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 33
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-02-13
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Beslut
Kommunfullmäktige noterar information av ej besvarade motioner.
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§ 57
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Lilla Edets kommun avseende fyrverkerier och
pyrotekniska varor
Dnr 2016/KS0384
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2016-12-07 § 139 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Lilla Edets kommun.
Därefter har en diskussion uppkommit om användning av fyrverkerier och pyrotekniska
varor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande lydelse:
”18 §
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största
möjliga hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av
från klockan 18:00 påskafton till klockan 03:00 följande dag,
från klockan 18:00 valborgsmässoafton till klockan 03:00 följande dag och
från klockan 18:00 nyårsafton till klockan 03:00 följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de
särskilda boenden; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström
samt Lilla Edets Ridklubbs anläggning i Göta”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 52
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 34
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-02-16
Beslut
Kommunfullmäktige antar följande revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Lilla Edets kommun:
”18 §
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största
möjliga hänsyn till omgivningen.
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Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av
från klockan 18:00 påskafton till klockan 03:00 följande dag,
från klockan 18:00 valborgsmässoafton till klockan 03:00 följande dag och
från klockan 18:00 nyårsafton till klockan 03:00 följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från LSSboenden, de särskilda boendena; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården
på Ström samt ridanläggningar”.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Polisen
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§ 58
Strategi för ett mångfaldssamhälle
Dnr 2016/KS0465
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har visionen om att vara en attraktiv kommun. Ett sätt att nå
visionen är att främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli
bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas
tillvara på bästa sätt. Då delar av de nyinflyttade kommuninvånarna är immigranter, så
handlar en del av de strategiska frågorna om vad som brukar kallas integrationspolitik.
Strategin för ett mångfaldssamhälle är ett led i detta arbete och har som syfte att skapa
en kommun där mångfald ses som tillgång och där alla har möjlighet att vara delaktiga i
samhället på lika villkor oavsett förutsättningar. Strategin har sin utgångspunkt i
kommunens Vision 2020 och har de uttalade målen integrering, inkludering samt
etablering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 50
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-15 § 31
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-06
Strategi för ett mångfaldssamhälle, daterad 2017-03-06
Finansiering
Finansiering för år 2017-2018 tas från statliga medel för integration.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Strategin för ett mångfaldssamhälle. Finansiering för
2017-2018 tas från statliga medel för integration.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder (inkl Strategin)
Samtliga förvaltningschefer (inkl Strategin)
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§ 59
Motion om att kommunen inför nikotin- och
alkoholförbud på HVB-hemmen
Dnr 2017/KS0144
Sammanfattning
Christer Ädel (SD) inkom 2017-03-15 med en motion med förslag om att införa nikotinoch alkoholförbud på HVB-hemmen.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Ädel, daterad 2017-03-14
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 60
Motion om att upphandla renhållningen i Lilla Edets
kommun
Dnr 2017/KS0165
Sammanfattning
Fredrik Hermansson (C), Peder Engdahl (M) och Anna Larsson (MP) inkom
2017-04-05 med en motion med förslag om att upphandla renhållningen i Lilla Edets
kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Hermansson (C), Peder Engdahl (M) och Anna Larsson (MP),
daterad 2017-04-05.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

39

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12

§ 61
Motion om att ta fram detaljplaner för
företagsverksamhet
Dnr 2017/KS0172
Sammanfattning
Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), AnnaLee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M), Lars-Erik Anderström (M), Andreas Nelin (M)
och Carl-Axel Carlstein (M) inkom 2017-04-07 med motion med förslag om att ta fram
detaljplaner för företagsverksamhet.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-04-07
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

40

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12

§ 62
Delgivning
Dnr 2017/KS0165
Sammanfattning
Revisorernas rapport - Översiktlig granskning av kultur- och fritidsnämndens avtal med
idrotts- och kulturföreningar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

41

