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Datum

Dnr

2018-02-20

Dnr

Namn

Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda
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 kommer förväntningarna
på förtroendevalda, liksom hur de exponerar sig i sitt uppdrag, att diskuteras.
Utbildningen kommer avslutningsvis att ge goda exempel och ta upp hur man kan gå
vidare i denna fråga.

Maria Olegård
Administrativ chef

Maria Olegård

Administrativa avdelningen
Telefonnr: Handl telefon
e-post: Handl e-post.

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
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Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-14
§ 20
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
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.
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Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-14
Yrkande
Camilla Olofsson (M), Peter Spjuth (V), Jeanette Villarroel (V) Ulf Wetterlund (L)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Frej Dristig (SD):
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Protokollsanteckning
Carlos Rebelo Da Silva (S), Julia Färjhage (C), Peter Spjuth (V), Jeanette Villarroel (V),
Ulf Wetterlund (L), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M), Uno Ekberg (S), Tommy
Nilzén (MP) och Annette Fransson (S) tillåts att göra följande protokollsanteckning:
”Att bifalla motionen innebär att vi ställer oss bakom motionens att-sats ”att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att införa årligen återkommande självförsvarsutbildning
för flickor i årskurs 6-9.” Beslutet innebär alltså inte att utbildningen ska vara
obligatorisk”.
Frej Dristig (SD) tillåts göra följande protokollsanteckning:
”Likt tidigare lämnad protokollsanteckning i Utbildningsnämnden den 24 april 2016, så
vill Sverigedemokraterna åter igen förtydliga att vi inte kan stödja en sexistisk och
könsdiskriminerande motion. Då pojkar är överrepresenterade som våldsoffer så finns
det absolut ingen anledning att endast tjejer skall få denna möjlighet. Alla barn skall
ges samma möjligheter - oavsett kön! Naturligtvis ser vi motionärernas goda avsikter
med att öka tryggheten, med det blir tyvärr en missriktad välvilja”.
Reservation
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-02-07

KS 2018/28

Svar på motion från moderaterna 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.
Motionen behandlar ett område som ligger inom ramen för det uppdrag som kommunfullmäktige givit till utbildningsnämnden i nämndens reglemente. I reglementet anges
även nämndens ansvar för samordning med bl a kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet får bedömas tillsammans med övrig verksamhet tas upp i den ordinarie verksamhets- och budgetplaneringen.
Ärendet
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.
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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
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.
Finansiering
Finansieringsfrågan är inte aktuell i detta skede.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser härmed motionen besvarad.

Maria Olegård
Administrativ chef
maria.olegard@lillaedet.se
0520-659504
Beslut expedieras till
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-14
§ 22
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
Camilla Olofsson (M) och Ulf Wetterlund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-02-07

KS 2018/25

Svar på motion från moderaterna 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
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.
Finansiering
Finansiering beaktad i tekniska nämndens beslut 2017/§ 68.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser härmed motionen besvarad.
Maria Olegård
Administrativ chef
maria.olegard@lillaedet.se
0520-659504
Beslut expedieras till
Tekniska nämnden
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