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§ 117
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande:


Borgen avseende SOLTAK AB

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med det tillkommande ärendet.
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§ 118
Avsägelse från Emma Samuelsson (MP) från uppdraget
som ersättare i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Emma Samuelsson (MP) inkom 2016-11-28 med en begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Emma Samuelsson, daterad 2016-11-28
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Emma Samuelsson
Soltak, lön
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
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§ 119
Avsägelse från Christian Samuelsson (MP) från
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i
demokrati- och mångfaldsberedningen, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Christian Samuelsson (MP) inkom 2016-11-28 med begäran om avsägelse från sina
politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Christian Samuelsson, daterad 2016-11-28
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Christian Samuelsson
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Demokrati- och mångfaldsberedningen
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 120
Begäran om föräldraledighet från Julia Färjhage (C)
från uppdraget som kommunalråd och vice ordförande
i kommunstyrelsen, 1 januari 2017 till 31 augusti 2017,
samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2016-11-30 med begäran om föräldraledighet från uppdraget
som kommunalråd och avsäger sig därmed kommunalrådsuppdraget från och med den 1
januari 2017 till och med den 31 augusti 2017, samt avsäger sig av samma anledning
uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017 till
och med den 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Julia Färjhage, daterad 2016-11-30
Leif Håkansson (S) och Peter Spjuth (V) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av Julia Färjhages (C)
föräldraledighet från uppdraget som kommunalråd och avsägelse från detsamma
från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 augusti 2017 utses Jörgen
Andersson (C) som kommunalråd från och med den 1 januari 2017 till och med den
31 augusti 2017. Med hänsyn till att uppdraget är tidsbegränsat upphör det att gälla
utan särskilda entlediganden och Julia Färjhage (c) återgår som kommunalråd från
och med den 1 september 2017 i enlighet med tidigare förrättat val 2014-11-10 § 4.
3. Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Julia Färjhages avsägelse från
uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017
till och med den 31 augusti 2017 utses Jörgen Andersson (C) till vice ordförande i
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 augusti
2017. Med hänsyn till att uppdraget är tidsbegränsat upphör det att gälla utan
särskilda entlediganden och Julia Färjhage (C) återgår som vice ordförande i
kommunstyrelsen från och med den 1 september 2017 i enlighet med tidigare
förrättat val 2014-11-10 § 3.
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Beslutet expedieras till
Julia Färjhage
Jörgen Andersson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 121
Avsägelse från Jörgen Andersson (C) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen, 1 januari 2017 till 31
augusti 2017, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) inkom 2016-11-30 med begäran entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen under tiden 1 januari 2017 till 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jörgen Andersson, daterad 2016-11-30
Leif Håkansson (S) och Peter Spjuth (V) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Julia Färjhage (C) till ersättare i kommunstyrelsen från
och med den 1 januari 2017 till och med den 31 augusti 2017. Med hänsyn till att
uppdraget är tidsbegränsat upphör det att gälla utan särskilda entlediganden och
Jörgen Andersson (C) återgår som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1
september 2017 i enlighet med tidigare förrättat val 2014-11-10 § 3.

Beslutet expedieras till
Jörgen Andersson
Julia Färjhage
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 122
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-10-19 § 101 Tommy Karlssons (C) avsägelse från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Frågan om fyllnadsval bordlades.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Patrik Lilleeng (C) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Patrik Lilleeng
Kultur- och fritidsnämnden
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 123
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i direktionen för
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Leif Håkansson (S) föreslår Carlos Rebelo da Silva (S) till ledamot och Peter Spjuth (V)
till ersättare.
Julia Färjhage (C) föreslår Peder Engdahl (M) till ledamot och Lars Ivarsbo (C) till
ersättare.
Carl Carlsson (SD) föreslår Christer Ädel (SD) till ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår vart och ett av förslagen
och finner att kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo da Silva och Peder Engdahl till
ledamöter och Peter Spjuth och Lars Ivarsbo till ersättare.
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Carlos Rebelo da Silva (S) och Peder Engdahl (M) till
ledamöter i direktionen för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, för tiden fram
till 2018-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Spjuth (V) och Lars Ivarsbo (C) till ersättare i
direktionen för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, för tiden fram till 2018-1231.
Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo da Silva
Peder Engdahl
Peter Spjuth
Lars Ivarsbo
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Soltak. Lön
Förtroendemannaregistret
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§ 124
Val av 1 ledamot och 1 ersättare till ägarrådet för Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Leif Håkansson (S) förslår Ingemar Ottosson (S) till ledamot.
Jörgen Andersson (C) föreslår Julia Färjhage (C) till ersättare.
Carl Carlsson (SD) föreslår Christer Ädel (SD) till ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår vart och ett av förslagen
och finner att kommunfullmäktige väljer Ingemar Ottosson (S) till ledamot och Julia
Färjhage (C) till ersättare.

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Ingemar Ottosson (S) till ledamot i ägarrådet för Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund, för tiden fram till 2018-12-31.
2. Kommunfullmäktige väljer Julia Färjhage (C) till ersättare i ägarrådet för Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund, för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ingemar Ottosson
Julia Färjhage
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 125
Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2016/KS0230
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
Omsorgsnämndens protokoll 2016-10-31 § 53
Individnämndens protokoll 2016-11-02 § 72
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
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§ 126
Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0405
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fattade 2015-03-24 två beslut om skolstruktur och kvalitetshöjning
i Lilla Edets kommuns utbildningsverksamhet. Utgångspunkten var att sätta barns och
elevers lärande i centrum och att öka bildningsresurserna inom skolpengen.
Utbildningsnämnden beslutade att Fuxernaskolan från och med höstterminen 2015
skulle bli kommunens enda F-9-skola, där alla kommunens elever i årskurs 7-9
samlades. Utbildningsnämnden beslutade också att skolverksamheten skulle, från och
med höstterminen 2016, delas in i fyra skolområden från att tidigare ha varit sju
områden: Fuxerna F-9, Ryrsjön F-6, Lödöse F-6, Ström F-6.
Beslutet överklagades i flera instanser och de klagande, som ville behålla den tidigare
skolstrukturen, anförde bland annat att frågan var av sådan principiell karaktär att den
borde avgöras av kommunfullmäktige. Slutligen stod förvaltningsrättens avgörande fast
vilket innebar att ärendet skulle avgöras av kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun.
Bildningsförvaltningen har i flera dokument väl beskrivit bakgrunden till det förslag till
skolstruktur och kvalitetshöjning som presenterades för utbildningsnämnden och som
därefter genomfördes. Förutom de rent kvalitativa fördelarna har fokus även varit på att
minimera lokalkostnader till förmån för mer pengar till skolverksamhet. Statistik visar
också att Lilla Edets kommun lägger mer resurser på lokaler än vad andra kommuner
gör.
I bildningsförvaltningens underlag Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets
kommun redovisas schablonkostnader för återupptagande av förskoleklass, grundskola
åk 1-3 och fritidshem i Hjärtum, Nygård och Västerlanda. En schablonkostnad har
också tagits fram för förskoleverksamhet då befintliga lokalerna inte beräknas räcka för
både grundskola och förskola.
Skolverksamheten är något som berör många i samhället, många har åsikter och
synpunkter på skolan och skolans struktur och innehåll. Den övergripande
frågeställningen för Lilla Edets kommun måste dock vara hur kommunen kan forma en
långsiktig skolstruktur som svarar upp mot lagstiftarens krav på en för eleverna
likvärdig skola med hög kvalitet.
Men utgångspunkten måste även vara att skapa en sådan organisation som på bästa sätt
använder de resurser som är möjliga att tilldela utbildningsnämnden utifrån kommunens
totala resurser. Avvägningar måste således göras utifrån ett ansvar för helheten.
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Finansiering
I bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas schablonkostnader för start av förskoleklass,
grundskola åk 1-3 och fritidshem i Hjärtum, Nygård och Västerlanda. En
schablonkostnad har tagits fram för förskoleverksamhet då befintliga lokalerna inte
beräknas räcka för både grundskola och förskola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 109
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2016-11-03.
Bildningsförvaltningens underlag: Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets
kommun 2016-11-03.
Utbildningsnämndens beslut 2015-03-24/§§ 23, 24 samt tillhörande underlag från
bildningsförvaltningen.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Spjuth (V) och Michelle Winkel (L) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens punkt 1 och avslag på punkt 2
samt lämnar följande tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en plan
för att öppna skolorna. Planen ska redovisas till kommunfullmäktige senast oktober
2017.
Peder Engdahl (M), Jörgen Andersson (C), Lars-Erik Anderström (M) och Camilla
Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Christer Ädel (SD) yrkar i första hand bordläggning av ärendet och i andra hand bifall
till kommunstyrelsens punkt 1 och avslag på punkt 2 samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en plan
för att öppna skolorna HT -17. Planen ska redovisas till kommunfullmäktige senast
mars 2017.
Carl Carlsson (SD) tillstyrker Christer Ädels yrkande.
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens punkt 1 och avslag på punkt 2.
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Christer
Ädels bordläggningsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för att ärendet ska bordläggas

JA
Ingemar Ottosson (S)

NEJ

Anne-Lie Palm (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Kerstin Åkesson (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

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Linda Alsing (V)

X

Michelle Winkel (L)

X

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Anna Larsson (MP)

X

Christer Ädel (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Summa

AVSTÅR

X

14

13
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Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 13 nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed
beslutat bordlägga ärendet med stöd av minoritetsåterremiss.

Beslut
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 127
Taxor och avgifter inom mark- och exploatering
Dnr 2016/KS0398
Sammanfattning
Kapitel 1a-1e berör mark och exploatering:
De tomtpriser som är antagna i 2016-års ”taxa och avgifter” föreslås förändras eller tas
bort, beroende på att vissa exploateringsområde är slutsålda alternativt att tomtpriset bör
ses över eftersom dessa inte stämmer överens med de kostnader som finns i projekten,
även vinst bör medräknas, vilket inte ingår idag.
Tomtpriserna är lågt satta, lockpriser, och det är inte längre ekonomiskt fördelaktigt för
kommunen att sätta ett tomtpris för en hel eller del av tätort. Därför föreslås att de
faktiska tomtpriserna tas bort från taxan och att det i varje projekt i fortsättningen tas
fram ett tomtpriset utifrån kostnad och efterfrågan. Beslut om tomtpris för varje projekt
fattas i separata ärende i kommunstyrelsen.
Kapitlet 2f ”inmätning och redovisning av utfört arbete”.
I texten hänvisar man till Mätningskungörelsen (MK), men kungörelsen är borttagen
sedan något år tillbaka. Hänvisningen bör ledas till Lantmäteriets HMK (handbok för
mätning och kartografi).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 148
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 123
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2016-11-02
Taxor och Avgifter 2016
Förslag på innehåll i kapitel 1a-e och kapitel 2f i 2017 års taxa
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomtpriserna tas bort från ”Taxor och Avgifter”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomiska kalkyler och tomtpriser fastslås i
separata ärende till Kommunstyrelsen för varje exploateringsprojekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att texten i kap 2f berörande Mätningskungörelsen
ersätts av Lantmäteriets HMK hänvisningar.
Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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§ 128
Taxor och avgifter för va-verksamheten
Dnr 2016/KS0387
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-02 § 56 föreslå kommunfullmäktige besluta om
anläggnings- och brukningstaxa samt slambehandlingsavgift enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 150
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 120
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Tekniska nämndens protokoll 2016-11-02 § 56

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer anläggnings- och brukningstaxa samt
slambehandlingsavgift enligt tekniska nämndens beslut 2016-11-02 § 56, att gälla från
och med 1 januari 2017 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Tekniska nämnden
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§ 129
Taxor och avgifter för avfallsverksamheten
Dnr 2016/KS0388
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-02 § 55 föreslå kommunfullmäktige besluta om
avfallstaxa enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 151
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 121
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Tekniska nämndens protokoll 2016-11-02 § 55

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa enligt tekniska nämndens beslut 2016-11-02
§ 55, att gälla fr o m 1 januari 2017 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Tekniska nämnden
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§ 130
Taxor och avgifter för miljö- och byggärenden
Dnr 2016/KS0395
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-01 § 90 att föreslå kommunfullmäktige att
höja timtaxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn till 920 kr/h, höja taxan inom
livsmedelsområdet till 1 290 kr/h och taxan för extra offentlig kontroll samt registrering
av livsmedelsverksamhet till 1 440 kr/h samt att plan- och bygglovstaxan hålls
oförändrad, med undantag för timtaxan baserad på verksamhetens lönekostnader som
höjs till 920 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 157
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 127
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Miljö- och byggnämndens protokoll 2016-11-01 § 90

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för miljö- och byggärende enligt
miljö- och byggnämndens beslut 2016-11-01 § 90, att gälla från och med 1 januari 2017
och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Miljö- och byggnämnden
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§ 131
Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Dnr 2016/KS0420
Sammanfattning
Interimsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2016-11-21 att
föreslå ägarkommunernas Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundets
myndighetstaxa för 2017.
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund kommer från 1 januari 2017 utföra de flesta
uppgifter som åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning
skall medlemskommunerna anta taxorna gällande myndighetsutövningen. Övriga taxor
inom förbundet antas av direktionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 158
Protokoll Interimdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst förbund 2016-11-21 §12
Tjänsteskrivelse 2016-11-17
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 2017

Beslut
Kommunfullmäktige antar Södra Bohusläns Räddningsförbunds taxa för
myndighetsutövning från 1 januari 2017 och tillsvidare.
Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Miljö- och byggnämnden
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
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§ 132
Taxor och avgifter för idrottsanläggningar
Dnr 2016/KS0389
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-01 § 65 att föreslå kommunfullmäktige
besluta om taxor och avgifter för idrottsanläggningar enligt tabell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 152
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 122
Tjänsteskrivelse från administrativa avdelningen, daterad 2016-10-28
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2016-11-01 § 65

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för idrottsanläggningar enligt kulturoch fritidsnämndens beslut 2016-11-01 § 65, att gälla från och med 1 januari 2017 och
tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Sorvari, administratör
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§ 133
Taxor och avgifter inom musikskolans verksamhet
Dnr 2016/KS0390
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-01 § 66 att föreslå kommunfullmäktige
att beslut om taxor och avgifter inom musikskolans verksamhet enligt tabell.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 153
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 123
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-11-01 § 66
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom musikskolans verksamhet enligt
kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-01 § 66, att gälla från och med 1 januari
2017 och tillsvidare med följande ändring och tillägg:


Gruppverksamhet inom film, dans (för att starta en grupp krävs minst 3
deltagare)
450 kr/kurs



Gruppverksamhet inom rytmik (för att starta en grupp krävs minst 3 deltagare)
325 kr/kurs.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Kultur- och fritidsnämnden
Ingmarie Romell, musikledare
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§ 134
Taxor och avgifter inom barnomsorg, fritids- och
kulturaktiviteter och måltider i skola och förskola
Dnr 2016/KS0393
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-03 § 83 lämna förslag till nya taxor och
avgifter enligt tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 155
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 125
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28.
Utbildningsnämndens protokoll 2016-11-03 § 83

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom barnomsorg, fritids- och
kulturaktiviteter och måltider i skola och förskola enligt utbildningsnämndens beslut
2016-11-03 § 83, att gälla från och med 1 januari 2017 och tillsvidare samt tillägget i
texten under stycket taxor fritids- och kulturaktiviteter - skollokaler ”Extra avgifter kan
tillkomma”.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Utbildningsnämnden
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§ 135
Taxor och avgifter för arbetsmarknadsavdelningens
servicetjänst
Dnr 2016/KS0394
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Individnämnden beslutade 2016-11-02 § 70 att föreslå kommunfullmäktige beslut om
taxor och avgifter inom arbetsmarknadsavdelningens servicetjänst enligt tjänsteskrivelse
daterad 2016-10-06.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 156
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 126
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Individnämndens protokoll 2016-11-002 § 70

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom arbetsmarknadsavdelningens
servicetjänst enligt individnämndens beslut 2016-11-02 § 70, att gälla från och med 1
januari 2017 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Individnämnden
Ann-Christine Gustafsson, verksamhetschef/rektor
Lotte Mossudd, verksamhetschef
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§ 136
Taxor och avgifter inom vård, omsorg- och
funktionshinderverksamheten
Dnr 2016/KS0392
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Omsorgsnämnden beslutade 2016-10-31 § 52 föreslå kommunfullmäktige besluta om
taxor och avgifter inom vård och omsorgs- och funktionshinderverksamheten enligt
tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 154
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 124
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-28
Omsorgsnämndens protokoll 2016-10-31 § 52
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor för vård, omsorg- och
funktionshinderverksamheten enligt nedan, att gälla från 1 januari 2017 och tillsvidare
A Vård och omsorgsverksamheten
1. Hemtjänst i ordinärt/särskilt boende
Ändras från sex till fyra nivåer.
2. Avgifter för korttidsvistelse, avlastning, växelvård och hospice
Matkostnad per dag höjs från 7,0 % till 7,5 % av prisbasbeloppet, avgiften tas ut med 1/30
per dag vilket för 2017 innebär 112 kronor.
3. Hyra av lokal på trygghetsboendet Hägern
Lokalkostnad höjs från 250 till 300 kronor per timma.
4. Avgift för helpension i särskilt boende
Matkostnad per månad höjs från 7,0 % till 7,5 % av prisbasbeloppet, vilket för 2017
innebär 3 360 kronor.
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5. Avgift för städ/tvättpaket inom särskilt boende
Höjs från 0,45 % till 0,5 % av prisbasbeloppet.
6. Avgift för matdistribution och mat som serveras på dagverksamhet
En höjning med 5 kronor per måltid.
7. Avgift för anhörig/närstående för måltid på särskilt boende
Lunch höjs från 56 kr till 60 kr. Kaffe med smörgås höjs från 17 kr till 20 kr. Kaffe
med kaka höjs från 11 kr till 15 kr. Kvällsmål höjs från 34 kr till 40 kr och lunch
högtider höjs från 84 kr till 85 kr.
8. Avgift för ej förskrivna hjälpmedel
Den enskilde betalar motsvarande förvaltningens självkostnadspris.
9. Avgift vid förlust av hjälpmedel
Den enskilde betalar ett restvärde (enligt VGR´s riktlinjer Websesam), överstigande
200 kronor per hjälpmedel.
10. Nedmontering och hämtning av hjälpmedel hos personer över 18 år
Den enskilde betalar 300 kronor per hämtning som kommunen utför.
11. Avgift för bostadsanpassningsintyg
Den enskilde betalar 150 kronor för intyg om bostadsanpassning.
B Funktionshinderverksamheten
1. Ungdomar över 18 år med egen inkomst
Avgift för hyra höjs från 1 800 kronor till 1 860 kronor och avgift för mat höjs från 1 600
kronor till 1 660 kronor per månad.

C Gemensamt
1. Avgift för vaccination
Kostnaden utgår enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Omsorgsnämnden
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef
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§ 137
Taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorgen
Dnr 2016/KS0402
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Individnämnden beslutade 2016-09-28 § 62 att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorgen enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 159
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 130
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-11-03
Individnämndens protokoll 2016-09-28 § 62

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorgen
enligt individnämndens beslut 2016-09-28 § 62, att gälla från och med 1 januari 2017
och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Individnämnden
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§ 138
Taxor och avgifter Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0355
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, bl a viktiga ekonomiska frågor.
Tidigare år har kommunfullmäktige årligen fattat beslut om dokumentet ”Taxor och
avgifter”. I fortsättningen är tanken att bara årligen fatta beslut om de taxor och avgifter
som ska förändras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 160
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 131
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-11-02

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer de taxor och avgifter samt dess bilagor som fastställdes
på kommunfullmäktige 2015-12-02, att gälla tillsvidare.
Detta gäller dock inte de taxor och avgifter som reviderats på dagens sammanträde

Beslutet expedieras till
Therese Allansson, bitr ekonomichef
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§ 139
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets
kommun
Dnr 2016/KS0384
Sammanfattning
Gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter är från 1996 och bör aktualiseras.
Grundläggande bestämmelser finns i ordningslagen och de lokala föreskrifterna
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter de lokala förhållandena.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 149
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 104
Tjänsteskrivelse från samhällsplaneringschefen, daterad 2016-10-26
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun,
dnr 2016/KS0384-2.
Yrkande
Christer Ädel (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring:
”Tillstånd av polismyndigheten krävs inom detaljplanerat område för att anordna
fyrverkerier eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl 18.00 till därpå följande dag till
kl 03.00”.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Christer
Ädels ändringsyrkande.
Peter Engdahl (M) yrkar avslag på Christer Ädels ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Christer Ädels
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets
kommun.
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Beslutet expedieras till
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
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§ 140
Förtydligande av reglementet för direktionen och
reglementet för revisorerna i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Dnr 2015/KS0413
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun fattade beslut, 2016-08-24/§ 99, angående
att bilda Kommunalförbund omfattande räddningstjänst med Lilla Edets, Tjörns och
Stenungsunds kommuner med startdatum 1 januari 2017.
Alla tre kommunfullmäktigeförsamlingarna har under hösten godkänt bildandet Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund genom att anta förbundsordning, reglemente för
direktionen och reglemente för revisorerna. Men kommunfullmäktige i Stenungsund
hade några frågeställningar avseende de formella dokumenten. Man beslutade dessutom
att ”ge interimsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund i uppdrag att se
över de frågeställningar som framförts av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun
och återkomma med förslag till reviderad förbundsordning och reglementen för
antagande i respektive fullmäktigeförsamling (Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund)
senast december 2016”.
Följande revideringar av dokumenten föreslås nu:
Förbundsordning
Ingen förändring förslås. Vid behov gör förtydligade i respekt tjänsteskrivelse.
Reglemente för förbundsdirektionen
§ 2 punkt 3 . – Det åligger direktionen att:
Kommunstyrelsen tas bort till. ”Informera förbundsmedlemmarna om förbundets
verksamhet samt om frågor av större ekonomisk och organisatorisk betydelse.”
Detta gäller även paragraf 2 punkt1, 5 och 19 där ”kommunstyrelsen” tas bort.
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Reglemente för revisorerna
§7
Meningen ”Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som
kommunfullmäktige i Stenungsund utsett för att bereda och fastställa revisionens
budget.” byts ut mot ”Fullmäktiges presidium utgör budgetberedning för revisionen.
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium.
§ 11
”En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att
alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och
av ytterligare en person som revisorerna utser ”kompletteras till ”Varje revisor är
självständig i sitt granskningsuppdrag och revisorn själv kan bestämma om skrivelser
med anledning av granskningsarbetet. Vid en gemensam skrivelse (eller motsvarande) i
revisorernas namn i granskningsarbetet fordras dock att alla revisorer är eniga om
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.”
Interimsdirektionen behandlar ärendet om revidering vid sitt sammanträde 2016-11-21.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 162
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-11-15.
Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst
Förbund, reviderat
Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund,
reviderat.

Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2016-08-24§ 99 i den del som avser
Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst samt
Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat Reglemente för Förbundsdirektionen
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund samt reviderat Reglemente för revisorer i
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Beslutet expedieras till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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§ 141
Revidering av reglementet för handikapprådet
Dnr 2016/KS0259
Sammanfattning
Revidering av detta reglemente har aktualiserats av handikapprådet 2016-05-26 § 8.
Förutom en del redaktionella ändringar är de stora förändringarna att namnändra rådet
till ”Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning”, att utbildningsnämnden
ska vara representerat med 1 ledamot och 1 ersättare samt att rådet ska sammanträda 4
ggr/år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 163
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 113
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-09-15
Förslag till nytt reglemente
Gällande reglemente, antaget 2008
Handikapprådets beslut 2016-05-26 § 8.

Beslut
1. Kommunfullmäktige namnändrar rådet till ”Kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning”
2. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för ”Kommunala rådet för personer
med funktionsnedsättning”

Beslutet expedieras till
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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§ 142
Svar på motion om beslutsuppföljning
Dnr 2016/KS0303
Sammanfattning
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Anna Larsson (MP) inkom 2016-08-29
med en motion om att införa punkten ”beslutsuppföljning” på föredragningslistorna till
styrelse och nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen och att det är upp till varje nämnd att arbeta fram
en rutin.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 165
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 115
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-09-23
Motion, daterad 2016-08-29

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en
gemensam rutin för samtliga nämnder.
Beslutet expedieras till
Administrativa avdelningen
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§ 143
Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
Dnr 2016/KS0376
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt tider då
nämnderna ska fastställa sina ekonomiska dokument.
Kommunfullmäktige sammanträder kl 19.00 på följande dagar:
25 januari, 1 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober och 6 december.
Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om:
Årsrapport 2016

10 mars

Tertialrapport I

29 maj

Taxor och avgifter

25 augusti

Tertialrapport II

29 september

Verksamhetsplan

27 oktober

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 173
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 135
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-10-19
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2017.
2. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta
beslut om de ekonomiska dokumenten.

Beslutet expedieras till
Administrativa chefen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
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§ 144
Borgen avseende SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0139
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-19 § 111 att såsom för egen skuld ingå borgen
för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 986
KSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Dock tolkar Kommuninvest det som att det är det totala borgensåtagandet. Den totala
borgenssumman skall vara den tidigare borgensförbindelsen plus den nya.
För att verkställa den ursprungliga investeringen om 25 000 KSEK har Lilla Edets
kommun 2015-03-25, § 17, beslutat att ingå borgensförbindelse för sin andel av
investeringen, 3 400 KSEK.
Lilla Edets kommuns andel av den utökade investeringsramen 14 600 KSEK blir på
motsvarande sätt 1 986 SEK.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-23 § 175
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-09 § 137
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-11-01
Korrigerad borgensbegäran från SOLTAK AB, daterad 2016-10-29
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-19 § 111
Finansiering
Ingen direkt finansiering krävs. Finansiering krävs om kommunen måste lösa ut borgen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 386 KSEK, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslut i kommunfullmäktige 2015-03-25 § 17 och
2016-10-19 § 111.
Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Therese Allansson, bitr ekonomichef
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