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§3
Godkännande av dagordningen
Tillkommande


Avsägelse från Åsa Boström (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.



Avsägelse från Linda Holmer Nordlund (V) från uppdraget som ledamot i
demokrati- och mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval.



Avsägelse från Camilla Olofsson (M) från uppdraget som ersättare i demokratioch mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval.



Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm (M) från uppdraget som ledamot i
demokrati- och mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§4
Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdragen som
ledamot i omsorgsnämnden och ledamot i
utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Karin Hedborg (L) inkom 2016-12-19 med begäran om avsägelse från uppdragen som
ledamot i omsorgsnämnden och ledamot i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Hedborg, daterad 2016-12-19

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Karin Hedborg
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§5
Avsägelse från Johanna Svensson (C) från uppdraget
som revisor tillika ordförande för revisionen, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Johanna Svensson (C) inkom 2016-12-30 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot tillika ordförande i revisionen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Johanna Svensson, daterad 2016-12-30

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Johanna Svensson
Revisionen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§6
Avsägelse från Fredrik Hermansson (C) från uppdraget
som ledamot tillika vice ordförande i demokrati- och
mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Fredrik Hermansson (C) inkom 2017-01-09 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot tillika ordförande demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Fredrik Hermansson, daterad 2017-01-09

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Fredrik Hermansson
Demokrati- och mångfaldsberedningen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§7
Avsägelse från Ingemar Ottosson (S) från uppdragen
som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen,
kommunalråd, representant i ägarrådet för Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund, ombud att
företräda aktierna i Leifab, ombud att företräda aktierna
i Lefab, ledamot i Lilla Edets företagscentrum, ledamot i
SOLTAK:s styrelse, ledamot i Folkrörelsernas
arkivförening och ledamot i Förvaltningshögskolans
råd från och med den 1 april, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Ingemar Ottosson (S) inkom 2017-01-016 med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd,
representant i ägarrådet för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, ombud att
företräda aktierna i Leifab, ombud att företräda aktierna i Lefab, ledamot i Lilla Edets
företagscentrum, ledamot i SOLTAK:s styrelse, ledamot i Folkrörelsernas arkivförening
och ledamot i Förvaltningshögskolans råd.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingemar Ottosson, daterad 2017-01-16
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med den 1 april.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Ingemar Ottosson
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Leifab
Lefab
Företagscentrum
SOLTAK
Folkrörelsernas arkivförening
Förvaltningshögskolans råd
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Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§8
Avsägelse från Åsa Boström (M) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Åsa Boström (M) inkom 2017-01-18 med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsägelse från Åsa Boström, daterad 2017-01-18

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Beslutet expedieras till
Åsa Boström
Länsstyrelsen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§9
Avsägelse från Linda Holmer Nordlund (V) från
uppdraget som ledamot i demokrati- och
mångfaldsberedningen, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2017-01-23 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Holmer Nordlund, daterad 2017-01-23

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige väljer Agneta Ahlblom (V) till ledamot i demokrati- och
mångfaldsberedningen för tiden fram till 2018-12-31.

3.

Kommunfullmäktige väljer Peter Spjuth (V) till ersättare i demokrati- och
mångfaldsberedningen för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Linda Holmer Nordlund
Agneta Ahlblom
Peter Spjuth
Demokrati- och mångfaldsberedningen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§ 10
Avsägelse från Camilla Olofsson (M) från uppdraget
som ersättare i demokrati- och mångfaldsberedningen,
samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Camilla Olofsson (M) inkom 2017-01-25 med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Olofsson, daterad 2017-01-25

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Camilla Olofsson
Demokrati- och mångfaldsberedningen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§ 11
Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm (M) från uppdraget
som ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen,
samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Anna-Lee Alenmalm (M) inkom 2017-01-25 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm, daterad 2017-01-25

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Anna-Lee Alenmalm
Demokrati- och mångfaldsberedningen
Soltak lön
Förtroendemannaregistret
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§ 12
Fråga till tekniska nämndens ordförande om
reningsverket i Lödöse
Dnr 2017/KS0029
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) inkom 2017-01-16 med en fråga till tekniska nämndens
ordförande om reningsverket i Lödöse.
Teknisk nämndens ordförande besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga, daterad 2016-12-16
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
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§ 13
Revidering av avfallsföreskrifter för Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0409
Sammanfattning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla
kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att små ändringar behöver göras i föreskrifterna
för att innehållet ska vara aktuellt och tydligt formulerat.
Ändringarna är av arten förtydligande omformuleringar, redaktionella ändringar samt
uppdaterad lista över befintligt tjänsteutbud.
Inga ändringar i sak mot befintliga förhållanden görs, alltså kommer ingen
fastighetsägare att påverkas av dessa ändringar. Av den anledningen bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ändringarna är små och därför inte behöver ställas
ut för samråd.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-02 § 54 överlämna ärende till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-11 § 4
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 146
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-12-02
Tekniska nämndens protokoll 2016-11-02 § 54
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Beslut
Kommunfullmäktige antar nya avfallsföreskrifter, som då ersätter tidigare som antagits
av kommunfullmäktige 2013-05-15 § 28.
Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Anders Johansson, ingenjör
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 14
Antagande avseende ändring av detaljplan för Ström
1:65 m.fl. - Stallgärdet, norra delen
Dnr 2016/KS0263
Sammanfattning
Inom området planeras boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta (LSS). För att möjliggöra byggnationen krävs en ändring i
gällande detaljplan av högsta tillåtna byggnadsarea från 250 kvm e1, till 700 kvm
byggnadsarea e3.
Utöver, för att bättre tillmötesgå den efter-frågan av bostäder som föreligger, ersätts
också bestämmelsen om största exploateringsgrad, e2 500 med bestämmelsen e1 som
anger att minsta tomtstorlek ska vara 1000 kvm. Kvartersmarken söder om LSS
bostaden ges möjlighet till avstyckning då e1 bestämmelsen ersätts med ny bestämmelse
e4 som medger en minsta tomtstorlek på 800 kvm. Därutöver ändras bestämmelsen om
placering p2 till p1.
Markanvändningsområde E, utgår då det inte finns behov av transformatorstation, och
ersätts med användning B för bostäder.

Område planändringen avser

Urklipp från plankartan
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Ärendet
Planhandlingarna har inte ändrats i något avseende jämfört med samrådshandlingarna.
Beslutsunderlag
Planbestämmelser, 2016/KS0043-43
Planbeskrivning, 2016/KS0043-43
Granskningsutlåtande, 2016/KS0043-43
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-11 § 8
Plankarta: 2016/KS0263-29
Planbeskrivning: 2016/KS0263-29
Detaljplan ändringen avser: 2016/KS0263-3
Finansiering
Planändringen finansieras genom försäljning av tomter i samband med genomförande
av planen.
Kommunstyrelsens beslutade 2017-01-11 Kommunstyrelsen beslutar att sända ut en
underrättelse och ge tillfälle till granskning av planförslaget. Paragrafen justeras i
samband med att beslut fattas.
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Beslutet expedieras till
Martin Hallberg, planarkitekt
Helen Persson, verksamhetschef, funktionsnedsättning
Marie Teike, LEIFAB
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§ 15
Upphävande av inköps- och anställningsstopp
Dnr 2016/KS0228
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns ekonomiska läge är ansträngt och kommunen måste komma ner
till en lägre kostnadsnivå och få en budget i balans 2017. Kommunfullmäktige uppdrog
vid sitt junisammanträde i år åt styrelse och nämnder att starta ett arbete för att minska
personalkostnaderna med 2%. Minskningen ska ge fullt genomslag nästa år.
Fullmäktige beslutade också att införa generellt anställningsstopp och inköpsstopp för
kommunen som ett ytterligare verktyg för att minska kostnadsutvecklingen.
Ett anställnings- och inköpsstopp är ett verktyg för att tydliggöra ett allvarligt
ekonomiskt läge. Vid granskning av de åtgärder som genomförts sedan juni märks en
stor medvetenhet avseende fullmäktiges beslut. Det finns en generell återhållsamhet
sedan fullmäktiges beslut när det gäller inköp, bl a avseende utbildningsinsatser,
konferenser, studieresor, förbrukningsmaterial, inventarieköp.
Arbetet med beslutet om anställningsstopp går hand i hand med beslutet om att minska
personalkostnaderna med 2 %. Av redovisningarna avseende anställningsstopp framgår
att förvaltningarna under de inledande månaderna har avvaktat med tillsättandet av vissa
tjänster samt att man under perioden med anställningsstopp haft en restriktivitet
avseende vikarieanskaffning.
Av tertialrapport 2 framgår att nettokostnadsutvecklingen har hejdats. I grunden måste
dock ett arbete genomföras i verksamheterna som bygger på effektiviseringar och
rationaliseringar.
Ett halvår har gått sedan fullmäktiges beslut om inköps- och anställningsstopp. Styrelse
och nämnder håller på att arbeta fram sina respektive verksamhetsplaner för 2017
utifrån tilldelad ram. När nämnd eller styrelse har fattat beslut om en sådan
verksamhetsplan, finns det inte längre behov att behålla inköps- och anställningsstoppet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-11 § 10
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 147
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-12-06.
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Beslut
Kommunfullmäktige upphäver inköps- och anställningsstoppen för styrelse och
nämnder från och med den tidpunkt när varje styrelse/nämnd fattar beslut om en
verksamhetsplan för 2017, utifrån tilldelad ram.
Det är av stor vikt att styrelse och nämnder kontinuerligt följer den ekonomiska
utvecklingen och vidtar åtgärder för en ekonomi i balans.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
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§ 16
Motion med förslag att avveckla demokrati- och
mångfaldsberedningen
Dnr 2016/KS0458
Sammanfattning
Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), AnnaLee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M), Lars-Erik Anderström (M) och Andreas Nelin
(M) inkom 2016-12-07 med en motion med förslag att avveckla demokrati- och
mångfaldsberedningen och att kommunfullmäktiges presidium åläggs det fortsatta
arbetet.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2016-12-07
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 17
Motion med förslag att införa förmånscykel i Lilla Edets
kommun
Dnr 2017/KS0030
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) inkom 2017-01-16 med en motion om att uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa förmånscykel i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2016-12-16
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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