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§ 78
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande ärenden:





Motion om klimataktion i Lilla Edet
Motion om återvinningscentralen i Göta
Avsägelse från Martin Björkman (S) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 79
Avsägelse från Leif Håkansson (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Leif Håkansson (S) inkom 2017-06-02 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Leif Håkansson, daterad 2017-06-02
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Leif Håkansson
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 80
Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige entledigade 2016-12-07 Emma Samuelsson (MP) från uppdraget.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige väljer Mattias Hammenfors (MP) till ersättare i
omsorgsnämnden, för tiden fram till 2018-12-31

Beslutet expedieras till
Mattias Hemmanfors
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 81
Avsägelse från Martin Björkman (S) från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Martin Björkman (S) inkom 2017-04-14 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Martin Björkman, daterad 2017-06-14

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Martin Björkman
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 82
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i
utbildningsnämnden, ersättare i folkrörelsernas arkivförening
och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige entledigade 2017-05-17 Leif Håkansson (S) från uppdragen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Carin Thorén Hansson (S) till ledamot i
kommunstyrelsen, för tiden fram till 2018-12-31.
2. Kommunfullmäktige väljer Carin Thorén Hansson till ordförande i
utbildningsnämnden, för tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Kristian Hermansson (S) till ersättare i folkrörelsernas
arkivförening, för tiden fram till 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige väljer Anette Fransson (S) till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning, för tiden fram till 2018-10-31.

Beslutet expedieras till
Carin Thorén Hansson
Kristian Hermansson
Anette Fransson
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Folkrörelsernas arkivförening
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 83
Fyllnadsval av revisor i samordningsförbundet Lilla Edet,
Trollhättan och Grästorp
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige entledigade 2017-05-17 Jörgen Hellman (S) från uppdraget.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige väljer Kristian Hermansson (S) till revisor i
samordningsförbundet Lilla Edet, Trollhättan och Grästorp för tiden fram till
2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Kristian Hermansson
Samordningsförbundet Lilla Edet, Trollhättan och Grästorp
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 84
Fyllnadsval av ombud för företagscentrum
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige entledigade 2017-04-12 Carlos Rebelo Da Silva (S) från
uppdraget.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige väljer Vesna Källström (S) till ombud för företagscentrum,
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Vesna Källström
Företagscentrum
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Soltak, IT
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§ 85
Meddelande till kommunfullmäktige avseende
rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2017/KS0202
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
Individnämndens protokoll 2017-05-22 § 43
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
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§ 86
Information om demokrati- och mångfaldsberedningens
slutrapport samt avslutande av beredningens uppdrag
Dnr 2016/KS0110
Sammanfattning
Ulf Wetterlund (L) ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen redogör för
beredningens slutrapport.
Yrkande
Bert Åkesson (S) lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen

2. Slutrapporten får beredas i sedvanlig ordning och därefter behandlas i kommunens
mål- och resursberedning.
3. Kommunfullmäktige anser därmed demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag
slutfört.
Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Bert Åkessons yrkande men med följande tillägg ”samt
entledigar densamma”
Peter Spjuth (V) och Andreas Nelin (M) tillstyrker Bert Åkessons yrkande och Lars
Ivarsbos tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Bert Åkessons
yrkande och finner kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Därefter frågar han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Ivarsbos
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige noterar informationen

2. Slutrapporten får beredas i sedvanlig ordning och därefter behandlas i kommunens
mål- och resursberedning.
3. Kommunfullmäktige anser därmed demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag
slutfört, samt entledigar densamma.
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Beslutet expedieras till
Ledamöter och ersättare i demokrati- och mångfaldsberedningen
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lena Palm, kommunchef
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
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§ 87
Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets
kommun
Dnr 2017/KS0216
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december
redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till
och med april 2017.
Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. Nämnder och styrelser har under året
arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för
2017. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Tre av de nio målen kommer att
uppfyllas, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas
alternativt inte går att bedöma ännu.
Direktivet till Lilla Edets Industri- och fastighetsbolag om försäljning av Hägerska
villan är uppfyllt. Måluppfyllnaden avseende uppdraget till kultur- och fritidsnämnden
går ännu inte att bedöma. Uppdraget till omsorgsnämnden kommer att uppfyllas under
året.
Kommunens prognostiserade resultat för helåret är efter årets första fyra månader + 9,0
mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det som är viktigt att observera är
verksamheternas prognostiserade resultat är minus 19,0 miljoner kronor. Den stora
avvikelsen gentemot budget är inom utbildningsnämnden, som redovisar en prognos
gentemot budget på – 21,4 mkr. Nämndens stora avvikelse gentemot budget är inom
barnomsorgen, på – 20,0 mkr. Eftersom den största delen av nämndens budget är
personalkostnader så är avvikelsen gentemot budget närmare -19,0 mkr inom
personalkostnader. Förklaringen från nämnden är ett ökat antal barn inom befintliga
lokaler.
Kommunen står inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och är
således i behov av starkt förbättrade resultat. De nedskrivningar som genomfördes 2016
har försämrat kommunens soliditet. Det är således nödvändigt att framgent ha resultat
enligt god ekonomisk hushållning för att stärka kommunens soliditet och förbättra
förutsättningarna inför framtiden.
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Kommunen har antagit finansiella mål som bl a avser kommunens soliditet. I Mål- och
resursplanen (MoR) fastslås att en stabil ekonomisk utveckling är en förutsättning för
kommunens framtida verksamhet och för att nå de mål som anges i MoR. För att bygga
upp en ekonomisk stabilitet, och därigenom bl a minska riskerna för en allt för ryckig
styrning samt minska behovet av att låna kapital till bl a investeringar, krävs
ekonomiska överskott.
Varje nämnd har ansvaret inför fullmäktige och kommunstyrelsen att hålla
verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Nämnderna är alltså skyldiga att
vidta och/eller initiera förändringar om så erfordras. Förvaltningarna ska fortlöpande
hålla nämnderna underrättade om den ekonomiska utvecklingen.
Om sådana förändringar sker att nämnden befarar att man inte kan hålla sig inom
anvisade ekonomiska ramar ska nämnden begära en analys och konsekvensbeskrivning
om de åtgärder som behöver vidtas. Därefter får nämnden ta ställning till om ärendet
ska gå vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.
Det noteras att utbildningsnämnden har ett särskilt uppdrag från fullmäktige. Detta
uppdrag måste genomföras innan fullmäktige kan ta ställning till begäran om utökad
ram för utbildningsnämnden. Eventuella ramökningar innevarande år försämrar
utgångsläget nästkommande år.
Det som medför att det prognostiserade resultatet blir positivt för hela kommunen är
ökade skatteintäkter och statsbidrag. Enligt prognosen per april månad erhåller
kommunen 17, 0 mkr mer i skatt o statsbidrag än budgeterat. Den främsta förklaringen
är ett ökat invånarantal, samt högre bidrag till fastighetsavgiften än tidigare. Lägre
finansiella räntekostnader bidrar också positivt till resultatet med 4,6 mkr.
I och med ett prognostiserat resultat på +9,0 mkr klarar kommunen i år att upprätthålla
en god ekonomisk hushållning genom att de finansiella målen uppnås.
Resultatförbättringen beror helt på ökade skatteintäkter och statsbidrag. Det som
behöver beaktas är skatteunderlagets utveckling dvs. konjunkturutvecklingens
förändringar. Skatteprognosen per april månad visar en konjunkturnedgång för 2017
vilket beror på färre arbetade timmar.
Enligt ekonomirapporten för maj 2017 kan vi se en sämre skatteunderlagsutveckling
mellan åren 2018–2020. Detta i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas
ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov inom de närmaste åren för att
uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Detta måste beaktas i
kommande MoR-beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 94
Kommunchefens skrivelse, dnr 2017/KS0216.
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Tertialrapport 1 januari – april 2017 avseende Lilla Edets kommun, dnr 2016/KS0216.
Finansiering
Rapporten visar på att kommunen prognostiseras göra kraftiga underskott inom
driftverksamheterna, huvudsakligen inom utbildningsområdet, och åtgärder måste vidtas
i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Andres Nelin tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
”I tertialrapport två presenteras de korrekta befolkningssiffrorna utifrån
novembersiffran samt en analys av hur ökningen jämfört med gällande
budgetförutsättningar påverkat nämndernas ekonomi”.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till Carlos Rebelo Da Silvas yrkande och Andreas Nelins
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Carlos Rebelo Da
Silvas yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Därefter frågar han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Andreas Nelins
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1.
2. Kommunfullmäktige noterar att i tertialrapport 2 presenteras de korrekta
befolkningssiffrorna utifrån novembersiffran samt en analys av hur ökningen
jämfört med gällande budgetförutsättningar påverkat nämndernas ekonomi.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelse och nämnder att iaktta stor restriktivitet för
att minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet hos
utbildningsnämnden. Nämnderna ska hålla sina prognosticerade överskott.
Nämnder med negativ budgetavvikelse ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi
i balans.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Lena Palm, kommunchef
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§ 88
Återremiss avseende begäran från utbildningsnämnden
om utökad ram 2017
Dnr 2017/KS0149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2017-05-17 ärendet om utbildningsnämndens begäran
om utökad ram för 2017.
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att begära en utökad ram för 2017 på 13
miljoner kronor. Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan
för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå
med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits fram av bildningsförvaltningen
uppgår till totalt 32 780 tkr.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde bifölls två minoritetsåterremisser:
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till utbildningsnämnden som får i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en
handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad
budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder
påverkar samtliga verksamhetsområden.
2

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen som får i
uppdrag att till kommunfullmäktige i juni omfördela budgeten utifrån de
förväntade ökade intäkterna på grund av den ökade befolkningen.

Enligt återremiss 2 ska ett förslag till omfördelning av budgeten ske till fullmäktiges
sammanträde i juni. Det är kommunledningsförvaltningens uppfattning att en analys
enligt återremiss 1 måste genomföras innan en omfördelning av budgetramar kan
övervägas.
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse avseende Tertialrapport 1 för
kommunen finns också åtgärdsförslag som berör detta ärende enligt följande:
Kommunstyrelsen fastställer tidplan för beredning av ärendet samt uppdrar till
kommunchefen att stödja utbildningsförvaltningen avseende utredningsresurser.
Fullmäktige föreslås också besluta om stor restriktivitet för styrelse och nämnder för att
minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet hos utbildningsnämnden.
Nämnderna ska hålla sina prognosticerade överskott. Nämnder med negativ
budgetavvikelse ska vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
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Finansiering
Tertialrapporten visar på att kommunen prognostiseras göra kraftiga underskott inom
driftverksamheterna, huvudsakligen inom utbildningsområdet, och åtgärder måste vidtas
i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 95
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-17/§ 76.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-17/§ 84.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 28
Utbildningsnämndens paragraf 2017/§ 19

Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.
Camilla Olofsson (M):
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla utbildningsnämndens begäran om
utökad budgetram om 13 mkr. Pengarna till detta tas från det prognostiserade
överskottet på ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att till
kommunfullmäktige i september återkomma med en handlingsplan per
verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram samt att
redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder påverkar samtliga
verksamhetsområden.
Lars Ivarsbo (C), Andreas Nelin (M), Camilla Waltersson Grönvall (M), Christer Ädel
(SD), Julia Färjhage (C) och Jörgen Andersson (C) tillstyrker Camilla Olofssons
yrkande.
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar avslag på Camilla Olofssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Camilla Olofssons yrkande
Omröstningsbilaga
JA
Ingemar Ottosson (S)

X

Anne-Lie Palm (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Anita Almén Björk (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Malin Edvardsson (S)

X

Carlos Rebelo Da Silva (S)

X

Lola Sühl (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Uno Ekberg (S)

X

Peter Spjuth (V)

X

Anders Aronsson (V)

X

Göte Andersson (V)

X

Michelle Winkel (L)

X

NEJ

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Fredrik Enström (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Andreas Nelin (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Stephan Gyllenhammar (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X

Christer Ädel (SD)

X

Summa

15

AVSTÅR

13

Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 13 nej-röster.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en analys enligt återremiss 1 måste genomföras innan
en omfördelning av budgetramar kan övervägas.

Reservation
Ledamöterna och tjänstgörande ersättare för moderaterna, centerpartiet och
sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser lämna
skriftlig reservation.
Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation från moderaterna, centerpartiet
och sverigedemokraterna.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Olle Isaksson, bildningschef
Utbildningsnämnden
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§ 89
Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0195
Sammanfattning
Lilla Edets kommun saknar idag en formell bredbandsstrategi. En sådan är efterfrågad
och har därför tagits fram.
I allt väsentligt finns beslut redan tagna som tillsammans utgör en god grund för en
bredbandsstrategi. Därför hänvisar förslaget till Bredbandsstrategi huvudsakligen till
dessa beslut snarare än att föreslå nya beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 87
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 57
Tjänsteskrivelse från IT-chefen, daterad 2017-04-26
Förslag till Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun
IT Infrastrukturprogram Lilla Edet 11KS0321-4_1
”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”, Näringsdepartementet,
N2016/08008/D
Finansiering
Inga tillkommande kostnader. Kostnader hanteras inom budgetprocessen.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategin.

Beslutet expedieras till
Anders Kopp, IT-chef
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§ 90
Årsberättelse och årsredovisning 2016 för
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorps kommuner
Dnr 2017/KS0167
Sammanfattning
Resultatet är starkare än väntat vilket ses vara en följd av att insatserna inte använt de
resurser som utlovats. Flera insatser startade under april och några kom inte igång som
väntat.
Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på 680 kr.
Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutade
2017-03-28 att godkänna upprättade årsberättelse och årsredovisning 2016 med bilagor
samt överlämna dessa till förbundets medlemmar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 88
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 61
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-04-25
Årsredovisning 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Protokollsutdrag från styrelsemöte 2017-03-28 med Samordningsförbundet
Yttrande från länsstyrelsen daterat den 12 februari 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årsredovisning 2016 för
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
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§ 91
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst
Dnr 2017/KS0198
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i
uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar.
Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och
översättning av text. Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning
av inkomna beställningar uppgick till 97,6%.
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016
skulle ha ett högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler
uppdrag och resultatet blev 2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall
härrör till det ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för
personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat belopp och beror främst på kostnader
för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för
köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största kostnaden är
konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och
upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av
verksamhetssystem. Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 96
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 62
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-04-26
Revisorernas bedömning
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst samt
beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Beslutet expedieras till
Tolkförmedling Väst
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§ 92
Motion om klimataktion i Lilla Edet
Dnr 2017/KS0249
Sammanfattning
Stephan Gyllenhammar (M) inkom 2017-06-09 med en motion med förslag om en
klimataktion i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-06-09
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 93
Motion om återvinningscentralen i Göta
Dnr 2017/KS0258

Sammanfattning
Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik
(M) och Andreas Nelin (M) inkom 2017-06-09 med men motion med förslag om
begränsning av antalet besök på återvinningscentralen.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-06-09
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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