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Beslutande
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Anita Andreasson (S) ersätter Uno Ekberg (S)
Bert Åkesson (S)
Anne-Lie Palm (S)
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Peter Spjuth (V)
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Ulf Wetterlund (FP)
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Karin Hallhagen Bagby (C)
Paulina Svenungsson (C)
Jörgen Andersson (C)
Julia Färjhage (C)
Peder Engdahl (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Zara Blidevik (M)
Lars-Erik Anderström (M)
Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Carl Carlsson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Kim Pedersen (V)
Göte Andersson (V)
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Marianne Genborg (KD)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Jack Lennartsson, Polismyndigheten, § 18

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-16
§ 17
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns med följande extraärende:


Motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 18
Säkerhetsrisker Supervalåret 2014
Dnr 2014/KS0010
Sammanfattning
Jack Lennartsson, kommisarie vid polismyndigheten, informerar om vikten av att
ansöka om tillstånd för olika aktiviteter under valåret så att polisen har vetskap om vad
som är planerat. De förtroendevalda uppmanas att vara observanta och höra av sig till
polisen om de upplever hot.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 19
Avsägelser och fyllnadsval
Sammanfattning
Ester Ferenczi (M) begär i skrivelse som inkom 2014-03-24 att få bli entledigad från
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Robin Alsing (V) begär i skrivelse som inkom 2014-04-07 att få bli entledigad från
uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i
jämställdhetsberedningen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige väljer Anna Chorell (M) till ersättare i omsorgsnämnden för
tiden fram till 2014-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Mats Nilsson (V) till ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till 2014-12-31.
4. Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot (V) i jämställdhetsberedningen.
Beslutet expedieras till
De som avgår
De nyvalda
Personalavdelningen
IT-avdelningen
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Jämställdhetsberedningen
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§ 20
Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2012/KS0238
Sammanfattning
Kommuner ska rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL till
länsstyrelsen, kommunens revisorer och fullmäktige. Det är den beslutande nämnden,
som är ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som skall stå för rapporteringen.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 2014-03-24 § 25.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 21
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
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-26 § 33
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 25
Yrkande
Jörgen Andersson (C) och Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
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.
Beslutet expedieras till
Norra Älvsborgs Räddningsförbund
Miljö- och byggnämnden
Kommunchefen
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§ 22
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
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-26 § 31
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
Julia Färjhage (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten till etisk
upphandling samt möjlighet till lokal upphandling.
Ingemar Ottosson (S), Peter Spjuth (V) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och
finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda möjligheten till etisk
upphandling samt möjlighet till lokal upphandling.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Upphandlaren
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§ 23
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
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-26 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 26
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
Peder Engdahl (M) yrkar att 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.
Julia Färjhage (C) och Tommy Nilzén (MP) yrkar bifall till Peder Engdahls yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
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.
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Reservation
Tjänstgörande ledamöter för moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet
och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Peder Engdahls
förslag.

Beslutet expedieras till
Leifab
Miljö- och byggnämnden
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§ 24
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
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-26 § 39
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 24
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2014-02-25.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 25
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
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-26 § 40
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12 § 27
Valnämndens protokoll 2014-03-03 § 5
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer, utöver timarvodet, ett fast arvode till ordförande och
vice ordförande i valdistrikten till 1000 kronor respektive 500 kronor.
Beslutet expedieras till
Valnämnden
Personalavdelningen
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§ 26
Motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1
Dnr 2014/KS0132
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) inkom 2014-04-16 med en motion om
cykelväg i Västerlanda, etapp 1.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-04-16
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

