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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12

Datum:

2012-12-12

Tid:

17.30 -18.00

Plats:

Biografsalongen, Folkets Hus, Lilla Edet.

Justeringsdag:

2012-12-19

Paragrafer:

70-86

Utses att justera:

Ulf Wetterlund(FP) Zara Blidevik(M)

Underskrifter:

Sekreterare

i
Lena Palm.
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__

Ordförande
Bert ~kesson (S)
~ °~

Justerare
Ulf~Wetterlund(FP) Zara Bltevik(M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-12-20

2013-01-11

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunkansliet
~~

Underskrift:

~-t ~~
Annika Mändlo
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

Besbksadress: Järnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se ~ www.lillaedet.se
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson(S)
Uno Ekberg(S)
Bert Åkesson (S), ordförande
Anne-Lie Palm (S)
Kjell Johansson(S)
Kerstin Åkesson(S)
Carlos Rebelo Da Silva(S)
Anita A Björk(S)
Leif Håkansson(S)
John Nordung(S)
Lola Siihl(S)
Peter Spjuth(V)
Linda Holmer Nordlund(V)
Sofia Kämpe(V)
Ulf Wetterlund(FP)
Alexandra Grönvall(FP)
Karin Hallhagen(C)
Paulina Svenungsson(C)
Jörgen Andersson(C)
Julia Färjhage(C)
Peder Engdahl(M)
Anna-Lee Alenmalm(M)
Lars-Erik Anderström(M)
Tommy Nilzen(MP)
Marie-Louise Nielsen(KD)
Carl Carlsson(SD)

Tjänstgörande ersättare
MarieAnne Andersson(S)tjänstgör för Annika Liljeros(S)
Roy Beckman(C)tjänstgör för Elinor Svenungsson(C)
Zara Blidevik(M)tjänstgör för Camilla Waltersson Grönvall(M)
Carl-Axel Carlstein(M)tjänstgör för Tomy Granqvist(M)
Ingen ersättare för Christer Ädel(SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Göran Siihl(S)
Ulla Linnarsson(S)
Kim Pedersen(V)
Jens Nielsen(KD)
Marianne Genborg(KD)
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Faac: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se ~ www.lillaedet.se
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12.

Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsosamordnare

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 70
Avsägelser
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110

Sammanfattning
Alexandra Grönvall(FP)avsäger sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2011-2014.
Dennis Blidevik(M)avsäger sig uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden
mandatperioden 2011-2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelserna godkänns.

Beslutet expedieras till
Alexandra Grönvall
Dennis Blidevik
Personalavdelningen
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
IT-avdelningen

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besbksadress: Järnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se ~ wwwlillaedet.se
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§71
Information från jämställdhetsberedningen
Dnr 2012/KS0010 Dpl 101

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informerar John Nordling, ordförande i jämställdhetsberedningenoch Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsoplanerare om beredningens uppdrag med att ta fram ett styrdokument för mandatperioden.
Beredningen har tagit fram ett förslag till jämställdhetsstrategi för 2013-2014.
Strategin kommer att beredas av kommunstyrelsen och antas i fullmäktige under våren.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 72
Meddelande till fullmäktige avseende rapportering av ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
Dnr 2011/KS0271 Dp1042

Sammanfattning
Kommuner skall rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL
till länsstyrelsen, kommunens revisorer och fullmäktige. Det är den beslutande
nämnden, som är ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som skall stå
för rapporteringen.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protoko112012-11-OS/§ 97.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 73
Taxor och avgifter 2013 - Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
• Tomtpriser
o En normaltomt fastställs till ett intervall om 700-1 000 m2.
o Industrimark ska genomgå en oberoende värdering innan överlåtelse sker. Tidigare satte kommunstyrelsen priset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 118.
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protoko112012-10-25 § 60
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden enligt punkt 1, 19 och 21 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla fr
o m 2013-01-01.

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 74
Taxor och avgifter 2013 —Taxor och avgifter för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar
Dnr 2012/KS0229 Dp1109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
Avgiften för VA omformas så att en- och tvåfamiljshus betalar ett enhetspris, oavsett förbrukning. För övriga kunder/företagsabonnenter
sker ingen förändrad debiteringsprincip. Entotal höjning av avgiftsintäkterna föreslås av samhälls-byggnadsnämnden med 9,4 %,men inom
de fastigheter som omfattas av enhetstaxan sker en omfördelning så att
de fasta kostnaderna som kollektivet har fördelas på ett mer enhetligt
sätt. Ingen förändring sker heller i förhållandet privat- och företagskunder. Den föreslagna höjningen omfattar pris-/löneutveckling, förändrad
kapitaltjänstkostnad, styrsystem och säkerhetsåtgärder samt kompetensövergång. Däremot så skulle en höjning med 15,5 %krävas för att
även biogasanläggningen, som efter att fordonsgasförsöken avslutats
hör hemma inom VA-kollektivet, ska finansieras inom kollektivet. Ingen hänsyn är heller tagen till att det tillkommer ledningsnät som tas i
drift inom exploateringsområden. Vilken nivå avgiften borde ligga på
för att klara av även det är inte riktigt beräknad, men det borde landa på
cirka 20 %.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-28/§ 119.
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-10-25 § 59
Yrkande
Ingemar Ottosson(S) med bifall av Julia Färjhage (C), Ulf Wetterlund(FP)
och Peder Engdahl(M)yrkar på återremiss för att ytterligare utreda om de indexmodeller som enhetstaxan bygger på kan räknas om för att lindra effekten
som en övergång till enhetstaxa ger lågförbrukare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet skall återremitteras.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda om de indexmodeller som enhetstaxan bygger på kan räknas om för att lindra effekten som en övergång till
enhetstaxa ger lågförbrukare.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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§ 75
Taxor och avgifter 2013 - Renhållningsavgifter
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i t~edokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
Renhållningstaxan är förenklad i sin struktur. Den totala avgiften höjs
med 3 %.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-28/§ 120.
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protoko112012-10-25 § 58.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige fastställer Renhållningsavgifter enligt punkt 5 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla from 2013-O1-Ol.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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§ 76
Taxor och avgifter 2013 — Miljö- och byggnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
• Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med KPI ti11800 kronor
per timma.
• Sotningstaxan är uppräknad med det index som Sveriges kommuner
och landsting överenskommit med Sveriges skorstensfejarmästares
riksorganisation. Avtalsperioden sträcker sig till och med 2013-03-31
och kommer troligen att förändras från den första. april. I taxebilaga 5
föreslås att Miljö- och byggnämnden i Lilla Edet får beslutanderätt för
att uppdatera denna avgift med det index som de centrala parterna överenskommer.
• Räddningstjänstens taxa anpassas till den som Norra älvsborgs räddningstjänstförbund har.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-28/§ 121.
Taxor och avgifter 2013.
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16 § 64
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för miljö- och byggnärnnden enligt punkt 15-16 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla
from 2013-01-OL
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att uppdatera avgifterna avseende sotning med det index som de centrala parterna överenskommer.

Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 77
Taxor och avgifter 2013— Individnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
• Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs
i de flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, 3
%.

• En avgift avseende dödsboförvaltning och anordnande av begravning
införs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 122.
Taxor och avgifter 2013, daterad 2012-11-14.
Individnämndens protokoll 2012-10-02 § 72-73
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för individnämnden enligt
punkt 11, 12 och 18 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla from 2013Ol-01.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12

Taxor och avgifter 2013 - Omsorgsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
• Äldreomsorgens avgifter är i flertalet fall kopplade till utvecklingen av
prisbasbeloppet. De förändringar som inte omfattas av prisbasbeloppets
förändring är följande:
o Månadsavgiften för trygghetstelefon höjs med 20 kronor, samt
att förlorad larinlcnapp debiteras med självkostnadspris.
o Kommunal hällo- och sjukvård, månadsavgiften höjs med 50
kronor.
o Mat i ordinärt boende höjs med olika nivåer. Särskillnaden på
allmän kost och vegetarisk kost försvinner
o Måltiderna som serveras på dagcentral/dagverksamhet specificeras mer.
o Arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
— följer Västkorns prissättning. För att få en snabbare beslutsgång föreslås att omsorgsnämnden kan fatta beslut om att uppdatera denna taxa om Västkorn ändrar avgifterna.
o Hyror i ordinärt boende inom blockavtal enligt självkostnad tillkommer.
o Transport till bårhus, enligt självkostnad, tillkommer.
o Utomhustjänsterna utförda av AMA höjs med 5:-, samt att en
skräphanteringsavgift införs.
Funktionshinderomsorgens avgifter är kopplade till utvecklingen av
prisbasbeloppet. De förändrade avgifter som inte är kopplade till prisbasbeloppet samt förtydligande om hyresnivåer är följande:
o Bostad för särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
hyresnivån kopplas till KPI alternativt, då det är tillämp■
ligt, till de faktiska hyresförändringarna per bostad.
Förbrukningsmaterial vid gruppbostäder kan erbjudas
■
mot en avgift.
o Kommunal hälso- och sjukvård, månadsavgiften höjs med 50
kronor.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
o Arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
— följer av Västkorns prissättning.
o Transport till bårhus tillkommer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-28/§ 123.
Taxor och avgifter 2013, daterad 2012-11-14.
Omsorgsnämndens protoko112012-09-24 § 78 och 81
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för omsorgsnämnden
enligt punkt 6,7 och 8 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla
from 2013-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att uppdatera avgifterna
avseende arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
till samma nivå som Västkorn beslutat.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 79
Taxor och avgifter 2013 — Kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
Taxa för användning av ishall har tillkommit.
Bibliotekets förseningsavgift avseende CD-skivor höjs till 10 kronor
per dag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 124.
Taxor och avgifter 2013.
Kultur- och fritidsnämndens protoko112012-11-06 § 40
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens

förslag
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden enligt punkt 9 och 10 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla fr o m
2013-O1-Ol.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreteraren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilta Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se ~ www.lillaedet.se

sid 16/23

+ +
W W

~~~
~,__.:._,
= ~--7/

LILLA EDETS KOMMUN
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
~, :~
Taxor och avgifter 2013 - Kommunövergripande
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i taxedokumentet,jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
Avgiften avseende fax, kopiering, skanning och utskrift förändras genom att enhetliggöra avgiften för fax, oavsett destination, till 10 kronor
per sändning. Skanning tillkommer med samma avgift som för kopiering. Kultur- och fritidsnämnden förordade en avgift för skanning på 10
kronor per dokument. Det skulle kunna innebära 10 kronor för en sida
eller 10 kronor för 100 sidor, beroende på vilket dokument som avses.
Den fasta avgiften på 50 kronor för allmänna handlingar över 10 sidor
tas bort och priser per sida höjs till samma nivå som för övriga handlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 125.
Taxor och avgifter 2013.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt punkt 13, 14 och 20 i
dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla from 2013-01-01.

Beslutet expedieras till
Kommunsekreteraren
Samtliga förvaltningar
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
.:
Begäran om tilläggsanslag för Individnämnden
Dnr 2012/KS0188 Dp1719
Sammanfattning
Individnämnden begär ett tilläggsanslag med tre miljoner kronor för år 2012.
Detta baserar sig på att ärendemängden ökat väsentligt avseende barn som lever iundermåliga förhållanden och att placeringsåtgärder har tillgripits.
I tertialrapport 2 redovisar Individnämnden en prognos som ligger på -2,6 mkr.
Då står verksamheten "Stöd till barn" för ett underskott med 4,2 mkr, men det
finns ett flertal andra verksamheter inom nämndens verksamhetsområde och
totalt prognostiseras dessa motverka underskottet avseende "Stöd till barn" så
att nämndens totala prognos landar på -2,6 mkr.
I Mål- och Resursplanen för 2012 framgår att varje nämnd har ansvaret inför
kommunfullmäktige och kommunstyrelse att hålla verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Det finns heller inget utrymme avsatt för tilläggsanslag utan omfördelning av de befintliga resurserna skulle i så fall bli nödvändiga.
Utifrån detta föreslås att Individnämndens begäran avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 127.
Individnämndens arbetsutskotts protoko112012-09-19 40§, 2012/KS0188-2
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0188-3
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige avslår individnämndens begäran om tilläggsanslag om tre
miljoner kronor.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 82
Införande av Ortsutvecklingsmöten iLilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0202 Dpl 151
Sammanfattning
Tanken med ortsutvecklingsmöten är att göra det lätt för medborgarna att påverka ikommunen. Mötena ska behandla frågor som är viktiga för orten. Ett
ortsutvecklingsmöte innebär en möjlighet att framföra lokala ideer och utvecklingsförslag direkt till kommunens beslutsfattare.
Fullmäktiges demokratigrupp behandlade frågan 2012-09-17 § 4.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 128.
Riktlinjer för Ortsutvecklingsmöten iLilla Edets kommun.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige genomför ortsutvecklingsmöten 2013 enligt riktlinjerna
men med den ändringen i riktlinjerna att Nygård och Lödöse ska vara två separata möten.

Beslutet expedieras till
Kommunsekreteraren
Demokratigruppen
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
.:

Revidering av plan för extraordinär händelse —plan för
allvarlig samhällsstörning
Dnr 2012/KS0213 Dp1018
Sammanfattning
Syftet med planen är att samordna de kommunala ledningsinsatserna vid
extraordinära händelser samt vid höjd beredskap.
Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär allvarlig olycka eller överhängande risk för allvarliga och/eller
långvariga störningar i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma
insatser av kommunen.
Nuvarande plan antogs 2007-12-12/§ 100. Planen skall revideras varje
mandatperiod. Förslaget innebär att planen ändrar namn till "Plan för allvarlig
samhällsstörning".
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112011-11-07/§ 108.
Säkerhetssamordnarens förslag till revidering.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1. Fullmäktige antar Plan för allvarlig samhällsstörning 2012/KS0213-1.
2. Plan för extraordinär händelse, antagen av fullmäktige, upphävs därmed.
Beslutet expedieras till
Säkerhetssamordnaren
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
;,
Svar på motion från Tommy Nilzen (MP)om att ge barnen
en giftfri vardag
Dnr 2012/KS0075 Dp1291
Sammanfattning
En motion har inkommit från Tommy Nilzen(MP)angående att
miljödiplomera kommunens förskolor.
Göteborgs stad och andra kommuner är föregångare och de har satt upp målet
att miljögifter i barnens vardag ska minska. En viktig del i detta mål är
miljödiplomeringen av förskolor. Arbetet innefattar bland annat att endast
miljömärkta hygienprodukter ska användas, att kemikalierna i förskolemiljön
kartläggs, att de saker som medför risk fasas ut, samt att en högre andel
ekologisk mat serveras.
Skolgårdarna ska ha mer grönt än asfalt och uppmuntra till lek utomhus. 2010
var nästan var bondeförskola i Göteborg miljödiplomerad och andelen ökar
hela tiden. Vi föreslår att samtliga kommunala förskolor ska miljömärkas på
det sätt som bl a Göteborgs stad gjort.
Motionären föreslår att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från
miljögifter och att därför påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet
med motionen.
Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden.
Tommy Nilzen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer
proposition på bifall respektive avslag till yrkandet och finner att fullmäktige
bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko11 201 1-1 1-07/§ 109.
Utbildningsnämndens protoko112012-09-27/§ 56.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1. Fullmäktige besvarar motionen enligt följande:
Miljöarbetet inleds med att göra en översyn av kemikalierna som används
inom städ samt att arbetet med klimatsmart mat utvecklas för att senare även
innefatta den pedagogiska verksamheten i förskolan och leda till att dessa
miljödiplomeras.
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden
Tommy Nilzen
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
§ 85
Upphävande av policy för ras och skred i Lilla Edets
kommun
Dnr 2002/KS0197 Dp1249
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns fullmäktige beslutade 2002-11-21, § 77, att anta en policybeträffande ansvars och ersättningsfrågor vid ras och skred. Policyn beskriver ansvar vid situationer då skredrisk uppenbaras för såväl fastighetsägare,
kommunen och staten.
Sedan beslutet togs 2002 har två faktorer som påverkar policyn tillkommit. Det
är dels en förändrad lagstiftning som minskar statens kostnadsansvar från 80
ti1160 %och det är dels Göta älv utredningen som Statens Geologiska Institut,
SGI, överlämnade till riksdagen i april 2012 som påvisar vilka risker som finns
längst Göta älv och vad det skulle kosta att göra åtgärder för att kraftigt reducera riskerna. Kostnaderna för Lilla Edets kommun enligt gällande pölicy bedöms idagsläget uppgå till mellan 400 ti11500 miljoner kronor. Det är ekonomiskt inte möjligt för en kommun av Lilla Edets storlek att kunna ta på sig
detta ansvar och samtidigt kunna upprätthålla ordinarie verksamhet och kvalitet
som lagstiftningen förutsätter. Därför föreslås att gällande policy upphör. Det
innebär att kommunens självpåtagna kostnadsansvar upphör. Kostnadsansvaret
delas därmed utifrån nu gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protoko112012-12-12/§ 137.
Kommunstyrelsens protoko112012-11-28/§ 129.
Tjänsteskrivelse, Dnr 2002/KS0197-1
Kommunfullmäktiges beslut, Dnr 2002/KS0197-6
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige upphäver Lilla Edets kommuns Policy för ras och skred.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunsekreteraren
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-12
s.

God Jul och Gott Nytt År
Ordföranden önskar en god jul och ett gott nytt år. 1:e vice ordföranden önskar,
på fullmäktiges vägnar, ordföranden detsamma.
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