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§ 99
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 100
Redovisning av demokrati- och mångfaldsberedningens arbete
Sammanfattning
Ulf Wetterlund (L) och Fredrik Hermansson (C), ordförande respektive vice ordförande
i demokrati- och mångfaldsberedningen redogör för beredningens uppdrag och vilka
frågor beredningen arbetar med.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 101
Avsägelse från Tommy Karlsson (C) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Tommy Karlsson (C) inkom 2016-10-03 med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Karlsson, daterad 2016-10-03
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ersättare.

Beslutet expedieras till
Tommy Karlsson
Soltak lön
Soltak IT
Förtroendemannaregistret
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 102
Nominering av revisor till Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet ska ha tre revisorer. Stenungsunds kommun utser revisorer på
förslag från respektive medlemskommun.
Yrkande
Julia Färjhage (C) föreslår Jörgen Andersson (C).

Beslut
Kommunfullmäktige nominerar Jörgen Andersson till uppdraget som revisor i Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund
Beslutet expedieras till
Räddningstjänstförbundet (inkl kontaktuppgifter till föreslagen revisor)
Jörgen Andersson
Förtroendemannaregistret
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§ 103
Fyllnadsval ersättare i utbildningsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-09-07 § 89 Henrik Silfverstrands (MP) avsägelse
från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige bordlagde frågan om fyllnadsval.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Stephan Gyllenhammar (MP) till ersättare i
utbildningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Stephan Gyllenhammar
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 104
Fyllnadsval av ersättare i Folkets hus i Lilla Edet,
ekonomisk förening
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-05-25 § 56 Michael Grönlunds (M) avsägelse från
uppdraget som ersättare i Folkets hus i Lilla Edet, ekonomisk förening.
Kommunfullmäktige bordlagde frågan om fyllnadsval.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Zara Blidevik (M) till ersättare i Folkets hus, ekonomisk
förening för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Zara Blidevik
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Folkets hus, ekonomisk förening
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§ 105
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 2016-09-26 § 42
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
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§ 106
Antagande av detaljplan för Ängshöken 1 m.fl.
Dnr 2014/KS0162
Sammanfattning
Sökanden LEIFAB fick 2014-10-08, § 105, positivt planbesked för upprättande av
detaljplan.
Syftet med planen är att skapa byggrätt för att uppföra ett flerbostadshus med lägenheter i två våningar. Planområdet omfattar fastigheten Ängshöken 1, samt del av Edet
2:57 och del av Edet 2:39. Området ligger väster om Göteborgsvägen och öster om
sporthallen centralt i Lilla Edets tätort. Planområdet är knappt 19 000 m2 stort.
Inom hela planområdet föreslås högsta våningshöjd vara två våningar och
suterrängvåning, vilket innebär att även befintlig envåningsbyggnad skulle kunna
byggas på med en våning.
Aktuellt planförslag har varit utsänt på samråd under 2015-01-15 t.om. 2015-02-15 för
sakägare, myndigheter, kommunala nämnder och råd, företag samt föreningar berörda
av detaljplanen. Under 2016-05-26 t.om. 2016-06-17 sändes en underrättelsehanding ut
för granskning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 118
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 84
Plankarta med planbestämmelser 2014/KS0162-88
Granskningsutlåtande 2014/KS0162-88
Planbeskrivning 2014/KS0162-88
Grundkarta 2014/KS162-86
Fastighetsförteckning 2014/KS162-87
Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan, Norconsult (2015-03-10)
2014/KS162-20
Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, Norconsult (2015-03-10)
2014/KS162-20
Översiktlig ytavrinning i Lilla Edet, Sweco (2015-10-12) 2014/KS162-30
Ängshöken 1, VA- och dagvattenutredning,Sweco (2015-11-24) 2014/KS162-34
Trafikbullerutredning Ängshöken m.fl. med bostadshus, Akustikverkstan (2015-07-07)
2014/KS162-25
Finansiering
Planavtal undertecknat 2014-11-24, där beställaren är finansiär i alla delar.
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Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 § 118 att godkänna granskningsutlåtandet.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, Mark- & exploateringschef
Bo Edh, LEIFAB
Martin Hallberg, Planarkitekt
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§ 107
Tertialrapport 2 2016, Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0323
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige tertialsvis. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är
det ett delårsbokslut och per sista december är det årsbokslut. Enligt den kommunala
redovisningslagen ska en delårsrapport upprättas för perioden januari till juni, juli eller
augusti. Lilla Edets kommun har valt att upprätta sin delårsrapport per den 31 augusti.
Analyser som rapporteras i denna rapport avser januari till och med augusti 2016.
Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. I rapporten för första tertialet redovisades
att Individnämnden och Omsorgsnämnden bara delvis hade uppfyllt grunduppdraget.
Arbete under senare delen av perioden har dock resulterat i att grunduppdraget anses
vara uppfyllda.
Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2016. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Sju av
de 17 målen bedöms bli uppfyllda, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga
fortfarande utvecklas eller går inte att bedöma ännu.
Kommunens redovisade resultat för perioden är -1,3 mkr, att jämföra med 7,7 mkr vid
samma period föregående år. Helårsprognosen för resultat är -27,1 vilket är en
försämring med 5,1 mkr jämfört med den prognos som gjordes per 2016-04-30. Av den
totala prognosen utgör nedskrivningar inom exploateringsområdet 26,6 mkr, vilket
innebär att om vi exkluderar dessa gör kommunen ett prognostiserat underskott med 0,5
mkr.
Nämnderna gör sammantaget en prognosförbättring jämfört med vårens rapportering
och visar nu ett budgetunderskott om 0,5 mkr. Utbildningsnämnden och
Omsorgsnämnden och redovisar betydande prognosförbättringar. Prognosen för
intäkter från skatter och utjämningssystemet baseras på SKLs senaste prognos och är en
försämring jämfört med föregående prognos, men är alltjämt positiv gentemot budget.
I enlighet med uppdrag från KSAU (2016-09-21) särredovisas flyktingbidraget och den
positiva resultatpåverkan som det förväntas generera exkluderas i prognosen för 2016.
Detta är inte förenligt med god redovisningssed.
Utifrån en utredning av kommunens exploateringsfastigheter, infrastrukturfordringar
samt intrångsersättnings- och inlösensrelaterade mellanhavanden gentemot Trafikverket
har det konstaterats stora nedskrivningsbehov och omklassificeringsbehov från
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omsättningstillgångar till materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningarna är
resultatpåverkande i sin helhet och omklassificeringarna resultatpåverkande i form av
avskrivningar och ränta.
Investeringsvolymen uppgick under årets första åtta månader till 15,2. Under 2016
beräknas volymen uppgå till 35,9 mkr, vilket är 14,4 mkr lägre än budget. Avvikelsen
beror främst på tidsförskjutningar av projekt inom tekniska nämndens ansvarsområde.
Tomtförsäljningarna når de uppsatta målen och inkomsterna inom
exploateringsverksamheten är per 2016-08-31 3,8 mkr att jämföra med årsbudgeten på
2,6 mkr. Utgifterna är betydligt lägre än budget och landar på 0,8 mkr under perioden.
Årsbudgeten för utgifter är 7,1 mkr
Volymen avseende investering bedöms ligga på 36 mkr, vilket är cirka 12 mkr lägre än
budget. Det är främst tidsförskjutningar av projekt inom tekniska nämnden som orsakar
den stora avvikelsen, men även avsaknaden av några IT-investeringar inom
kommunstyrelsen.
Inkomsterna inom exploateringsverksamheten ligger över den budgeterade nivån och
utgifterna bedöms bli lägre, baserat på att åtgärder landar på andra sidan årsskiftet.
Med denna prognos uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det
finansiella målet bedöms inte vara uppfylld vid årets slut. Kommunen uppfyller inte
kravet på en god ekonomisk hushållning. Balanskravsutredningen visar att kommunen
vid årets slut förväntas ha 8,8 mkr att återställa.
Den totala sjukfrånvaron under perioden januari – augusti är 7,1 %, vilket är i samma
nivå som föregående år. Sett över tid har det dock skett en ökning av sjukfrånvaron.
Denna trend ses även nationellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 125
Tertialrapport 2 januari – augusti 2016 avseende Lilla Edets kommun, dnr 2016/
KS0323-1
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2016/ KS0323-2
Finansiering
Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för
att nå en god ekonomisk hushållning.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Håkansson (S) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 2 2016.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelse och nämnder att fortsätta arbetet med att
minska personalkostnaderna med 2%. Minskningen ska ge fullt genomslag 2017.
Slutligt beslut om mål- och resursplan 2017 inklusive ramtilldelning fattas av
fullmäktige i november 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om inköps- och anställningsstopp
gäller även fortsättningsvis.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningschefer (inkl rapporten)
Samtliga nämnder (inkl rapporten)
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§ 108
Fastställande av skattesats 2017
Dnr 2016/KS0094
Sammanfattning
Fullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. Kommunstyrelsen ska senast
under oktober lämna förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Kommunens budgetprocess är något försenad och kommer att vara föremål för
beslutprocess i kommunstyrelse och fullmäktige i november. Kommunstyrelsen föreslås
därför att lämna förslag till skattesats vid sitt sammanträde den 5 oktober. I Lilla Edets
kommun uppgår skattesatsen 2016 till 22,37 kronor per skattekrona. För 2016 föreslås
en oförändrad utdebitering.
Finansiering
Förslaget innebär att i kommande förslag till Mål- och resursplan för 2017 ska
skatteintäkterna beräknas utifrån en oförändrad utdebitering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 126
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2016-09-26
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen i Lilla Edets kommun till 22:37
skattekronor år 2017.
Beslutet expedieras till
Skatteverket
Ekonomiavdelningen
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§ 109
Borgensavgift för Lilla Edets Industri och Fastighets
AB (LEIFAB)
Dnr 2016/KS0207
Sammanfattning
Leifab har inkommit med en skrivelse där man påpekar att kommunens borgensavgift är
märkbart hög och att den faktiska skillnaden på bolagets hypotekslån kontra borgenslån
i september 2015 var 0,266 %.
Lilla Edets kommun införde 2011 en borgensavgift för Leifab.. En av orsakerna till att
en borgensavgift infördes var ny lagstiftning. I ägardirektivet till Leifab anges följande:
För upptagande av lån i bolaget, där kommunen tecknar borgen, ska bolaget erlägga
borgensavgift till kommunen. Detta görs som ersättning för att kommunen står för en
generell borgen för bolagets lån och även därigenom skapar möjlighet för bolaget att
låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. Borgensram och
borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige.
2013-11-20/§ 57 höjde Lilla Edets kommun borgensavgiften från 0,25 % till 0,70 av det
upplånade kapitalet som kommunen går i borgen för.

Finansiering
Borgensavgiften sänks från 0,70 % till 0,45 % för 2016. Vid bokslutet 2015-12-31 var
kommunens borgensåtagande gentemot Leifab 533 126 tkr. En sänkt borgensavgift för
2016 försämrar budgetresultatet med 1,3 miljon kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 127
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 91
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-11
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften 2016 för Lilla Edets Industri- och
Fastighets AB (Leifab) till 0,45 procent av det upplånade belopp som bolaget har och
Lilla Edets kommun har gått i borgen för. Borgensavgiften baserar sig på den upplånade
volymen i bokslut för 2015.
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Beslutet expedieras till
Leifab
Therese Allansson, bitr ekonomichef
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§ 110
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2016/KS0284
Sammanfattning
Kommunstyrelsens reglemente § 14 behöver revideras till följande text:
”Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 128
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 92
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-08-19

Beslut
Kommunfullmäktige antar ovanstående revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Beslutet expedieras till
Administrativa chefen
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§ 111
Borgen avseende SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0139
Sammanfattning
Bolagsstämman för SOLTAK AB har fastställt en investeringsbudget för SOLTAK AB
på sammanlagt 25 MSEK. Dessa investeringar avser i huvudsak etablering av en
gemensam IT-miljö, samt upphandling/införande av nya HR-/personalsystem och
ekonomisystem för 4 kommuner. Dessa projekt är nu inne i slutfasen. Prognosen visar
ett överdrag på investeringsbudgeten på ca 2 000 KSEK, föranlett av oförutsedda
utmaningar med att införa gemensamma arbetssätt och system i 4 kommuner samt
tillkommande funktionskrav i systemen.
SOLTAK AB har under 2016 fått ett antal nya projektbeställningar som kräver
ytterligare IT-investeringar. Dessutom föreslås en överföring av ägandet av all
nätinfrastruktur från kommunerna till SOLTAK AB, som ett led i att ta det fulla
livscykelansvaret för kommunernas nätinfrastruktur.
För att kunna genomföra dessa åtgärder har den extra bolagsstämman den 23 augusti
2016, beslutat om en utökning av bolagets investeringsram med 14 600 KSEK för
SOLTAK AB, enligt styrelsen förslag 18 augusti 2016.
Som en följd av detta erfordras också motsvarande borgensutfästelser från kommunerna
för att kunna lånefinansiera investeringarna hos Kommuninvest.
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.
Finansiering
Ingen direkt finansiering krävs. Finansiering krävs om kommunen måste lösa ut borgen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 130
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 91
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-06.
Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB 2016-08-29.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, 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.
Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Lena Palm, kommunchef
Therese Allansson, bitr ekonomichef
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§ 112
Svar på motion om att upphandla all teknisk
verksamhet
Dnr 2014/KS0167
Sammanfattning
Peder Engdahl (M) inkom 2014-05-20 med en motion om att upphandla all teknisk
verksamhet. Motionens intentioner är att samtliga tjänster som kommunen köper av
Leifab ska upphandlas.
Tekniska nämnden beslutade 2015-12-09 § 90 att inom ramen för beslutad
verksamhetsplan ge tekniska avdelningen i uppdrag att utreda framtida skötsel av
offentliga platser och grönytor samt drift och underhåll av VA-ledningsnätet. Tekniska
nämnden anser att motionen därmed kan anses besvarad.
Tekniska nämnden beslutade 2016-08-31 § 35 bl a att uppdra åt förvaltningen att
upphandla drift- och skötsel av allmän plats samt att organisera arbetet med
rörnätsservice inom den tekniska avdelningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 131
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 96
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-09-15
Motion, daterad 2014-05-20
Yrkande
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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§ 113
Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2016
Dnr 2016/KS0082
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


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)
Kommunledningsförvaltningen har gjort ett omtag och remitterat motionen till
samtliga nämnder.



Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda, etapp 1.
(Inkom 2014-04-16)
Motionen är återremitterad av kommunfullmäktige i avvaktan på trafikplan.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om Inlandsön,
(Inkom 2015-02-11)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden som svarat.
Komplettering av svaret är begärd av kultur- och fritidsnämnden.



Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om Nygårds
ryttarsällskap.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Christian Samuelsson
(MP) om bredband i hela kommunen.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är delvis besvarad, samt att en kartläggning av vilka kommunala
anläggningar som är aktuella för fiberanslutning. Kartläggningen är inte
avslutad.



Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om hästnära boende.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till miljö- och byggnämnden, som svarat, och kulturoch fritidsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om laddstolpar mm.
(Inkom 2015-11-25)
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.
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Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att ta fram en
livsmedelspolicy för kommunen.
(Inkom 2016-03-01)
Motionen är remitterad till omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att köpa in hjärtstartare
(Inkom 2016-03-01)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Christer Ädel (SD) om ändring av lokal ordningsföreskrift avseende
användning av fyrverkerier.
(Inkom 2016-03-24)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Anna Larsson (MP)
om beslutsuppföljning.
(Inkom 2016-08-29)



Motion från Anna Larsson (MP) om informationskampanj gällande källsortering
av tidningar och förpackningar.
(Inkom 2016-09-06)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 132
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 97
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-09-14..
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 114
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
2017
Dnr 2016/KS0329
Sammanfattning
Enligt kommunallagens 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Kungörelsen ska även enligt 5 kap 9 § anslås på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 133
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-21 § 98
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-15.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges
sammanträden ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras på kommunens hemsida
och på kommunens facebooksida. Kungörelsen anslås även på kommunens
anslagstavla.
Beslutet expedieras till
Ellinor Östlund, kommunikationschef
Annika Mändlo, registrator
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