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Linda Holmer Nordlund (V)
Michelle Winkel (L)
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Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
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§ 18
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande ärenden:


Motion om översyn av kommunledningsförvaltningen



Motion om vänthall vid Lödöse station

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tilläggen.
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§ 19
Information om vad som är aktuellt inom socialförvaltningen
Sammanfattning
Socialchef Sven Bergelind informerar om ekonomiska förutsättningar och viktiga
utmaningar såsom bl a flyktingfrågan, bostadsbrist, en åldrande befolkning, växande
utanförskap m.m. Socialchefen redogör även för hur man kan möta utmaningarna och
delger visioner för framtiden.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 20
Redovisning från demokrati- och mångfaldsberedningen
Sammanfattning
Demokrati- och mångfaldsberedningen arbetar vidare med ungas inflytande.
Beredningen har tillsatt en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för
föreningslivet. Arbetsgruppen ska arbeta fram en förstudie.
Demokrati- och mångfaldsberedningen avser att lämna en slutrapport till
kommunfullmäktige den 14 juni och därmed anse beredningens uppdrag utfört.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 21
Avsägelse från Eva Lejdbrandt (L) från uppdraget som ledamot
i individnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Eva Lejdbrandt (L) inkom 2017-01-28 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i individnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Lejdbrandt (L), daterad 2017-01-28

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.

Beslutet expedieras till
Eva Lejdbrandt
Soltak/lön
Soltak/IT
Förtroendemannaregistret
Individnämnden
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§ 22
Nominering av nämndeman
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Lennart Mattsson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman. Vänersborgs tingsrätt
har entledigat Lennart Mattsson från uppdraget som nämndeman fr o m 2017-01-26.
Beslutsunderlag
Beslut från Vänersborgs tingsrätt, daterat 2017-01-26
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Beslutet expedieras till
Vänersborgs tingsrätt
Förtroendemannaregistret

9

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-01

§ 23
Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Peder Engdahl (M) inkom 2017-03-01 med en begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelsen, daterad 2017-03-01

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Andreas Nelin (M) till ledamot i kommunstyrelsen för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Peder Engdahl
Andreas Nelin
Kommunstyrelsen
Soltak/lön
Soltak/it
Förtroendemannaregistret
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§ 24
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-09-07 Lisbeth Granbergs (L) avsägelse. Frågan om
fyllnadsval bordlades.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ulf Wetterlund (L) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ulf Wetterlund
Kultur- och fritidsnämnden
Soltak/lön
Soltak/IT
Förtroendemannaregistret
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§ 25
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 Karin Hedborgs (L) avsägelse. Frågan om
fyllnadsval bordlades.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ulf Wetterlund (L) till ledamot i utbildningsnämnden, för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ulf Wetterlund
Soltak/lön
Soltak/it
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret
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§ 26
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Lefab
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-05-25 Michael Grönlunds (M) avsägelse. Frågan
om fyllnadsval bordlades.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Andreas Nelin (M) till ledamot i styrelsen för Lefab.

Beslutet expedieras till
Andreas Nelin
Lefab
Soltak/lön
Soltak/it
Förtroendemannaregistret
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§ 27
Val av ledamot till kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-12-07 § 119 Christian Samuelssons (MP)
avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Frågan om
fyllnadsval bordlades.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Angelica Helgesson (MP) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Angelica Helgesson
Soltak/lön
Soltak/it
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
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§ 28
Ny näringslivsstrategi
Dnr 2016/KS0124
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog nuvarande näringslivsstrategi 2012-03-21/§19.
Frågan om att utvärdera nuvarande näringslivsstrategi och därefter arbeta fram en ny
strategi har aktualiserats i Företagscentrum och kommunstyrelsen beslutade att ta fram
en ny näringslivsstrategi i samarbete med Företagscentrum 2016-03-30 § 48.
Kommunen och Företagscentrum har arbetat med näringslivsfrågor med utgångspunkt
från den nuvarande näringslivsstrategin sedan antagandet. Bl a har man genomfört
företagsbesök, arbetat med frågan om handelsutveckling/centrumutveckling, genomfört
starta- eget-kurser, givit ut nyhetsbrev, arrangerat Lilla Edetmässan och genomfört
handelsfrukostar.
Näringslivsstrategin antagen 2012-03-21var både bred och på detaljnivå. Det nya
förslaget till näringslivsstrategi är fokuserad på fyra områden och hålls på en mer
övergripande nivå. Strategin konkretiseras med en handlingsplan som tas i
kommunstyrelsen och där finns möjligheter till mer specifika prioriteringar. Detta ger
möjlighet till ett mer fokuserat och strategiskt arbete för att förbättra näringslivsklimatet
i kommunen.
Under våren har företagscentrum haft arbetsgrupp bestående av Ingemar Ottosson, Julia
Färjhage, Peter Spjuth, Lars Hansson, och Berth Karlsson, samt Kajsa Jernqvist arbetat
med framtagandet av en ny strategi. I arbetet har det tagits hänsyn av de styrdokument
som finns på kommunal och regional nivå såsom Lilla Edets Vision 2020, Västra
Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och
Hållbar tillväxt -Strategiplan för Business Region Göteborg 2016-2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 24
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-15 § 7
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare, daterad 2016-12-05
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 48
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-16 § 34
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2016-03-03
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Yrkande
Leif Håkansson (S) och Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategin.

Beslutet expedieras till
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare
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§ 29
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Dnr 2016/KS0454
Sammanfattning
Sedan regionbildningen år 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård
genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Inför ny avtalsperiod för hälso- och
sjukvårdsavtalet har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Förslagen har behandlats i kommunerna och VGR med möjlighet att lämna synpunkter.
Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom
förslaget den 25 november 2016 och VästKoms styrelse gjorde detsamma den 6
december 2016.
Den 9 december 2016 ställde sig GR:s förbundsstyrelse bakom förslaget till nytt hälsooch sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt rekommenderar medlemskommunerna att
besluta att anta:
1. förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla
fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs
det med två år i taget.
2. förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april
2017 till den 31 december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Avtalet gäller tiden 1 april 2017 – 31 december 2020. Beslut i kommunerna behöver
således ske senast den 31 mars 2017.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 25
 Arbetsutskottets protokoll 2016-02-01 § 17
 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-01-26
 Beslut från GR:s förbundsstyrelse 2016-12-09
 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
 Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer.
 Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Beslut
1.

2.

3.

Kommunfullmäktige antar förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12
månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen
part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
Kommunfullmäktige antar förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december och som ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
Kommunfullmäktige antar förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Beslutet expedieras till
Västkom
GR
Omsorgsnämnden
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§ 30
Svar på motion om tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0149
Sammanfattning
Christer Ädel (SD) inkom 2016-03-24 med en motion med förslag om tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun avseende användningen av pyrotekniska
varor.
Förslaget innebär att tillstånd från polismyndigheten ska krävas för användning av
fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.
Undantag ska dock gälla följande tider:
o Från kl 18:00 nyårsafton till kl 03.00 på nyårsdagen
o Från kl 19:00 skärtorsdagen till kl 01.00 på påskdagen
o Från kl 19:00 valborgsmässoafton till kl 01.00 den 1 maj.
Det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
sjukhemmet i Lilla Edet, Lindkullens servicehus i Lilla Edet, Solängs servicehus i
Lödöse och Pilgårdens servicehus på Ström.
Nu gällande föreskrifter reglerar redan att det är förbjudet att använda pyrotekniska varor
närmare än 100 m från sjukhemmet i Lilla Edet, Lindkullens servicehus i Lilla Edet,
Solängs servicehus i Lödöse och Pilgårdens servicehus på Ström.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 att anta reviderade Lokala
ordningsföreskrifter med följande lydelse beträffande fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor:
”Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största
möjliga hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 03.00.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de
särskilda boenden; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström
samt Lilla Edets Ridklubbs anläggning i Göta.”
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 32
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 14
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-01-09
Motion från Christer Ädel, daterad 2016-03-24.
Yrkande
Christer Ädel (SD):
”Att Lilla Edet kommuns lokala ordningsföreskrift för användning av fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor skrivs om till:
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga
hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag
från klockan 18:00 påskafton till klockan 03:00 följande dag,
från klockan 18:00 valborgsmässoafton till klockan 03:00 följande dag och
från klockan 18:00 nyårsafton till kockan 03:00 följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de särskilda
boendena; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström samt Lilla
Edets Ridklubbs anläggning i Göta”.
Camilla Olofsson (M) och Andreas Nelin (M) tillstyrker Christer Ädels yrkande.
Peter Spjuth (V) och Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Andersson (C)
”Att Lilla Edet kommuns lokala ordningsföreskrift för användning av fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor skrivs om till:
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga
hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag
från klockan 18:00 påskafton till klockan 03:00 följande dag,
från klockan 18:00 valborgsmässoafton till klockan 03:00 följande dag och
från klockan 18:00 nyårsafton till kockan 03:00 följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de särskilda
boendena; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström samt Lilla
Edets Ridklubbs anläggning i Göta
Motionen anses därmed besvarad”.
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Beslutsgång
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse ett
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Christer Ädels yrkande och Jörgen
Anderssons yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Jörgen
Anderssons yrkande.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Jörgen Anderssons yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Jörgen Anderssons yrkande
Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 12 nej-röster.
JA
Anita A Björk (S)

X

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

Lars-John Nordling (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Göran Sühl (S)

X

Peter Spjuth (V)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Michelle Winkel (L)

X

NEJ

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Andreas Nelin (M)

X

Peder Engdahl (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Susanne Onsdal (MP)

X

Christer Ädel (SD)

X

Carl Carlsson (SD)

X

Summa

14

AVSTÅR

12
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Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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§ 31
Begäran om utökad kommunal borgen till Leifab
Dnr 2016/KS0431
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har, KF 2014-02-12/§ 5, gått i borgen för det helägda bolaget Lilla
Edets Industri och Fastighets AB, Leifab, med maximalt 600 mkr. På grund av utökade
åtaganden bl.a. Stallarna, Ryrsjöskolan och LSS-boende, så har bolaget ett utökat
upplåningsbehov och begär en borgensram på 750 mkr.
Att gå i borgen för innebär att inträda i någon annans ställe om denne inte kan göra rätt
för sig, till exempel betala amorteringar eller räntor på upplånat kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 33
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 15
Leifab´s ansökan om utökad borgen, Dnr 2016/KS0431-1
Kommunchefens skrivelse, Dnr 2016/KS0431-2
Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs, under förutsättning att Leifab fullgör sina åtaganden
gentemot kreditgivare. I annat fall kan Lilla Edets kommun krävas att fullgöra dem i
Leifabs ställe. En årlig borgensavgift om 0,45 procent på upplånat belopp erläggs av
Leifab till kommunen. Utnyttjas hela den utökade ramen innebär det 3,4 mkr i
borgensavgift.

Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun så som för egen skuld ingå
borgen för Lilla Edets Industri & Fastighets AB:s, Leifab, förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 750 000 000 kr, jämte därpå löpande räntor och kostnader.

Beslutet expedieras till
Leifab
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Lena Palm, kommunchef
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§ 32
Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) inkom 2017-02-22 med en fråga om biblioteket i Lilla Edet.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga till Jörgen Andersson, daterad 2017-02-22
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret.
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§ 33
Motion om översyn av kommunstyrelsens förvaltning
Dnr 2017/KS0107
Sammanfattning
Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), AnnaLee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin (M) inkom 2017-02-26 med
en motion om översyn av kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-01-26
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 34
Motion om vänthall vid Lödöse station
Dnr 2017/KS0108
Sammanfattning
Camilla Waltersson-Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), AnnaLee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin (M) inkom 2017-02-26 med
en motion om vänthall vid Lödöse station.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-01-26
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
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