Kommunfullmäktige protokoll 2018-02-28
Datum:

Onsdag 28 februari 2018

Tid:

18:00-20:00

Plats:

Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Måndagen den 5 mars 2018, kl 16.00

Paragrafer:

13-20

Utses att justera:

Tommy Nilzén (MP) och Göte Andersson (V)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Tommy Nilzén (MP) och Göte Andersson (V)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-03-06

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Kommunfullmäktige protokoll 2018-02-28
Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Lars-John Nordling (S) ersätter Kjell Johansson (S)
Malin Edvardsson (S)
Carlos Rebelo da Silva (S)
Göran Sühl (S) ersätter Lola Sühl (S)
Anita Almén Björk (S)
Minna Salow (S)
Harry Berglund (S) ersätter Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Göte Andersson (V) ersätter Linda Holmer Nordlund (V)
Jeanette Villarroel (V)
Michelle Winkel (L)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Ethel Augustsson (C) ersätter Paulina Svenungsson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Andreas Nelin (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Carl-Axel Carlstein (M) ersätter Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Zara Blidevik (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tommy Nilzén (MP) ersätter Anna Larsson (MP)
Anders Johansson (SD)
Christer Ädel (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Agneta Ahlblom (V)
Ulf Wetterlund (L)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Edward Andersson, representant från SKL, § 14
Jack Lennartsson, kommunpolis, § 14
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Innehåll
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Godkännande av dagordning
Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda
Avsägelse från Peter Larsson (C) från uppdraget som
ersättare i miljö- och byggnämnden, samt fyllnadsval
Svar på motion om obligatorisk undervisning i
självförsvar för flickor i årskurs 6-9
Svar på motion om att begränsa antalet fria besök på
återvinningscentralen
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kartläggning
av vilka kommunala anläggningar som är akutella för
fiberanslutning
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om
heltidstjänster
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens vision
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§ 13
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om heltidstjänster.
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens vision.
Utgående ärende:
 Svar på motion angående Nygårds ryttarsällskap
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar.
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§ 14
Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Hot och hat mot förtroendevalda har under senare år blivit ett allt större problem för
enskilda politiker såväl som för hela demokratin. Mot bakgrund av tidigare
undersökningar Brottsförebyggande rådet, Brå, gjort inom området finns dessutom skäl
att befara att problemet kommer att öka under valåret 2018. För att öka kunskapen om
hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser samt hur ett utvecklingsarbete
kan ske för att systematiskt arbeta med frågan erbjuder SKL därför utbildning.
Problemet med hot och våld mot förtroendevalda synliggörs genom olika konkreta
exempel och begreppet ”otillåten påverkan”. För att ge kunskap om hur den faktiska
situationen ser ut i landet presenteras statistik från Brå. Vidare diskuteras
förväntningarna på förtroendevalda, liksom hur de exponerar sig i sitt uppdrag.
Utbildningen ger avslutningsvis goda exempel och ta upp hur man kan gå vidare i denna
fråga.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

5

Kommunfullmäktige protokoll 2018-02-28
§ 15
Avsägelse från Peter Larsson (C) från uppdraget som ersättare
i miljö- och byggnämnden, samt fyllnadsval
Dnr KS 2018/8
Sammanfattning
Peter Larsson (C) inkom 2018-02-27 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2018-02-27
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Johan Eriksson Cander (C) till ersättare i miljö- och
byggnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Peter Larsson
Johan Eriksson Cander
Miljö- och byggnämnden
Förtroendemannaregistret
Soltak/lön
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§ 16
Svar på motion om obligatorisk undervisning i självförsvar för
flickor i årskurs 6-9
Dnr KS 2018/28
Sammanfattning
Peder Engdahl och Camilla Olofsson, Moderaterna har lämnat in en motion angående
obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor. Moderaterna i Lilla Edet föreslår att
fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att införa årligen återkommande
självförsvarsutbildning i årskurs 6-9.
Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som
yttrat sig i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda och ta ställning till om årligen återkommande
självförsvarsutbildning ska erbjudas inom kultur- och fritidsnämndens område.
Samverkan ska ske med skolan.
Motionen behandlar ett område som ligger inom ramen för det uppdrag som
kommunfullmäktige givit utbildningsnämnden i nämndens reglemente. I reglementet
anges även nämndens ansvar för samordning med bl a kultur- och fritidsnämnden.
Skollagen torde dock inte ge utrymme för andra obligatoriska ämnen än de som finns i
läroplanen varför möjligheten att genomföra undervisningen är begränsad. Önskar man
införa lokalt beslutade kurser måste dessa kvalitetssäkras och beslutas av Skolverket.
Andra möjligheter är att anordna kursen inom elevens eller skolans val alternativt att
hitta andra former, förslagsvis i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Frågan bör
också belysas ur ett genusperspektiv då förslaget om utbildning i självförsvar endast
riktar sig till flickor.
Ärendet får bedömas tillsammans med övrig verksamhet och tas upp i den ordinarie
verksamhets- och budgetplaneringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-14 § 20
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 7
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Utbildningsnämndens beslut 2016-04-21/§ 28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-26/ § 64.
Motion från Moderaterna 2015/KS0141-1.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Peter Spjuth (V), Jeanette Villarroel (V), Camilla Olofsson (M) och Anne-Lie Palm (S)
tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Christer Ädel (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Reservation
Anders Johansson (SD) och Christer Ädel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.

Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden
Leif Gardtman, bildningschef
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§ 17
Svar på motion om att begränsa antalet fria besök på
återvinningscentralen
Dnr KS 2018/25
Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion angående Återvinningscentralen (ÅVC) i
Göta. När motionen skrevs hade hushållen i Lilla Edets kommun fria besök vid
återvinningscentralen. Moderaterna pekar på att det har visat sig att en del använder
ÅVC mer än vad som kan tyckas är normal och de som har högst besöksfrekvens har
varit på ÅVC mellan 100-140 gånger per år vilket är anmärkningsvärt mycket. Det finns
risk att kapaciteten inte räcker till med de stora ökningarna som nu sker och avgifterna
kan då komma att behöva höjas för alla som en följd av det ökade avfallet.
Moderaterna yrkar därför på att tekniska nämnden får i uppdrag att skyndsamt föreslå
en begränsning av antalet besök på ÅVC samt att införa en avgift för de som önskar
ytterligare besök än vad som beslutas.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet 2017-10-25/§ 68 och svarar i sitt yttrande att
ett förslag i enlighet med motionen finns i förslag till avfallstaxa 2018.
Kommunfullmäktige antog 2017-12-06/§ 153 avfallstaxa med begränsning på 24 besök
per kalenderår och därefter avgift per besök.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 9
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-06/§ 153.
Tekniska nämndens beslut 2017-10-25/§ 68.
Motion från Moderaterna angående Återvinningscentral i Göta 2017/KS0258-1.
Yrkande
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
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§ 18
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kartläggning av
vilka kommunala anläggningar som är akutella för
fiberanslutning
Dnr KS 2018/33
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2018-01-22 med en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om vad han anser rimlig tid att verkställa kommunfullmäktiges beslut och om han anser
att det är av vikt att våra kommunala anläggningar har tillgång till uppkoppling?
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga från Julia Färjhage (C), 2018-01-22
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret.
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§ 19
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om heltidstjänster
Dnr KS 2018/111
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2018-02-23 med en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om hur kommunen arbetar med att öka andelen heltidstjänster och om
kommunstyrelsens ordförande tycker att det går med att öka andelen heltidstjänster i
kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga från Julia Färjhage (C), daterad 2018-02-23
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret.
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§ 20
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens vision
Dnr KS 2018/113
Sammanfattning
Julia Färjhage (C), Peder Engdahl (M), Zara Blidevik (M) och Tommy Nilzén (MP)
inkom 2018-02-27 med interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens vision.





Hur ser kommunstyrelsens ordförande på visionen och arbetet med den?
Hur tycker kommunstyrelsens ordförande att arbetet med visionen går? Vad har
vi lyckats med och vad är kvar att uträtta?
Finns det någon plan för uppföljning och utvärdering av arbetet för att nå
visionen?
Finns det någon plan för att anta en ny vision?

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2018-02-27
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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