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Beslutande
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Julia Färjhage (C)
Peter Spjuth (V)
Jeanette Villarroel (V) ersätter Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L)
Lars Ivarsbo (C) ersätter Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Tommy Nilzén (MP)
Anette Fransson (S) ersätter Carin Thorén-Hansson (S)
Frej Dristig (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Michelle Winkel (L)
Minna Salow (S)
Johan Johansson (SD)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 14
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 15
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 16
Information från SOLTAK
Sammanfattning
Lars Ivarsbo (C), ersättare i styrelsen för SOLTAK AB, rapporterar från senaste
styrelsemötet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 17
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2018
Dnr KS 2018/35
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2018,
där bl.a. kommunfullmäktiges mål konkretiseras och ekonomiska resurser fördelas.
Verksamhetsplanen följs upp minst tre gånger under nästkommande år, i de så kallade
tertialrapporterna (per april, augusti och december).
Under budgetåret 2018 kommer det att krävas extra fokus på att få en ekonomi i balans
vilket medför att kommunstyrelsen kommer följa upp nämndernas ekonomiska resultat
följande månader; februari, mars juni, september, oktober och november.
Kommunstyrelsens budget är 75 495 tkr, vilket är 1 536 tkr mer jämfört med föregående
år. Dessutom har valnämndens budget ökat med 300 tkr med anledningen av valåret
2018. Utöver generell uppräkning för löneökningar ges ingen kompensation för
prisindex. I kommunstyrelsens ram för 2018 gör justeringar med – 1 390 tkr. Det avser
1 mkr för oförutsedda utgifter samt en engångskostnad om 390 tkr som var en
engångskostnad för övergång i räddningsförbund under 2017. Budget för 2018 innebär
även effektivisering om 1 % (-758 tkr) samt satsningar motsvarande 1 850 tkr. De
prioriterade satsningarna i Mål- och resursplanen 2018 för kommunstyrelsen avser 1,0
tjänst ekonomichef, 0,5 tjänst beredskapssamordnare samt 1,0 tjänst jurist/utredare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 6
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2018-01-25.
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och kompletterar
Prioriterat mål 3 med ”Berörd nämnd Kommunstyrelsen”.
Ulf Wetterlund (L) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändringsoch tilläggsyrkanden:
Posten ”vatten och avlopp Ryrsjön” benämns istället oförutsedda utgifter och förfogas
av kommunstyrelsen.
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Carlos Rebelo Da Silva (S), Peter Spjuth (V), Jeanette Villaroel (V), Ulf Wetterlund
(L), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M), Uno Ekberg (S), Tommy Nilzén (MP),
Annette Fransson (S) och Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Julia Färjhages yrkande.
Prioriterat mål B
Ersätta arbetsutskottets förslag i punkt 2 med


”Ta fram en handlingsplan för att nå en långsiktigt positiv soliditet för tiden 20192027”.

Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Prioriterat mål 1
Arbetsutskottets aktivitet 3, 4, 5 ersätts med



”Genomföra utbildning om jämställdhetsintegrering för nämnder och förvaltningar” och
”Tillskapas ett processtöd för nämnder och förvaltningar rörande jämställd service till
medborgarna”.

Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Prioriterat mål 2
Arbetsutskottets aktivitet 6 ersätts med


”Program för ett mångfaldssamhälle antas under våren och implementeras i
förvaltningsorganisationen under hösten”.

Arbetsutskottets aktivitet 8 utgår.
Ulf Wetterlund (L), Peter Spjuth (V), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och
Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia Färjhages ändringsyrkande i Prioriterat mål 2.
Frej Dristig (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag i punkt 6 och 7.
Prioriterat mål 3
Arbetsutskottets förslag kompletteras med ytterligare en aktivitet


”Kartlägga vilka kommunala anläggningar som är aktuella för fiberanslutning”.

Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP), Lars Ivarsbo (C) och Frej Dristig (SD)
tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
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Prioriterat mål 4
Arbetsutskottets förslag kompletteras med ytterligare aktiviteter



”Ta fram en strategisk handlingsplan för att minska personalomsättningen och sänka
sjukskrivningstalen i kommunen” och
”Göra en översyn över hur många medarbetare varje chef har under sig i syfte att varje
chef ska ha ett rimligt antal medarbetare under sig och därmed stärka arbetsmiljön”.

Peter Spjuth (V) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Julia Färjhages ändringsyrkande i
Prioriterat mål 4 punkt 2.
Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Julia Färjhages
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens egna mål
Arbetsutskottets förslag kompletteras med följande mål:
1) Anta en handlingsplan som kopplas till näringslivsstrategin samt följa upp
näringslivsstrategin.
2) Beslut om lokalresursplanering i enlighet med antagna riktlinjer för
lokalresursplanering 2016-11-23
3) Anta en energiplan
4) Göra en översyn/uppföljning av Lilla Edets strategiska miljöarbete med förslag till
prioriteringar.
5) Förstärka analys- och uppföljningsarbetet med KKiK och stödja förvaltningarna i
utvecklingsarbete kopplat till KKiK
6) Utreda behoven av och kostnaderna för subventionerade busskort

Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Ulf Wetterlund (L) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages tilläggsyrkande i
Kommunstyrelsens egna mål punkt 5.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av Julia
Färjhages tilläggs- och ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet om posten ”vatten och avlopp Ryrsjön”, Prioriterat mål B, Prioriterat mål 2
och 4, punkt 2, samt kommunstyrelsens egna mål punkt 5.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs
yrkande i Prioriterat mål 2 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Till sist konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Carlos Rebelo Da Silvas
tilläggsyrkande i Prioriterat mål 3.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanen 2018 för kommunstyrelsens
ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag med följande justeringar:
Posten ”vatten och avlopp Ryrsjön” benämns istället oförutsedda utgifter och förfogas
av kommunstyrelsen.
Prioriterat mål B - Ersätta arbetsutskottets förslag i punkt 2 med
”Ta fram en handlingsplan för att nå en långsiktigt positiv soliditet för tiden 20192027”.
Prioriterat mål 2 - Arbetsutskottets aktivitet 6 ersätts med ”Program för ett
mångfaldssamhälle antas under våren och implementeras i förvaltningsorganisationen
under hösten”. Arbetsutskottets aktivitet 8 utgår.
Prioriterat mål 3 – Berörd nämnd kommunstyrelsen läggs till.
Prioriterat mål 4 – ”Göra en översyn över hur många medarbetare varje chef har under
sig i syfte att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare under sig och därmed stärka
arbetsmiljön” läggs till.
Kommunstyrelsens egna mål – ”Förstärka analys- och uppföljningsarbetet med KKiK
och stödja förvaltningarna i utvecklingsarbete kopplat till KKiK” läggs till.
Reservation
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Lars Ivarsbo (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Frej Dristig (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag i den del som avser
Prioriterat mål 2.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef (inkl reviderad verksamhetsplan)
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen (inkl reviderad
verksamhetsplan)
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§ 18

Förslag till nytt handlingsprogram enligt Lagen om
skydd mot olyckor
Dnr KS 2017/14
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har tagit fram ett förslag till nytt
handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Innan förslaget beslutas av
förbundsdirektionen ges medlemskommunerna möjlighet att komma med kommentarer
och synpunkter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inte har något att erinra mot
förslaget till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Beslutet expedieras till
Räddningstjänstförbundet Södra Bohuslän
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§ 19
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Dnr KS 2018/9
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med anledning
av den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 och att direktionen i
september 2017 beslutade att öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Som medlem
ges Lilla Edets kommun nu möjlighet att yttra sig över förslaget innan det går ut till
samtliga fullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inte har något att erinra mot
förslaget till ny förbundsordning.
Beslutet expedieras till
Tolkförmedling Väst
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§ 20
Svar på motion om obligatorisk undervisning i självförsvar för
flickor i årskurs 6-9
Dnr KS 2018/28
Sammanfattning
Peder Engdahl och Camilla Olofsson, Moderaterna har lämnat in en motion angående
obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor. Moderaterna i Lilla Edet föreslår att
fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att införa årligen återkommande
självförsvarsutbildning i årskurs 6-9.
Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som
yttrat sig i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda och ta ställning till om årligen återkommande
självförsvarsutbildning ska erbjudas inom kultur- och fritidsnämndens område.
Samverkan ska ske med skolan.
Motionen behandlar ett område som ligger inom ramen för det uppdrag som
kommunfullmäktige givit utbildningsnämnden i nämndens reglemente. I reglementet
anges även nämndens ansvar för samordning med bl a kultur- och fritidsnämnden.
Skollagen torde dock inte ge utrymme för andra obligatoriska ämnen än de som finns i
läroplanen varför möjligheten att genomföra undervisningen är begränsad. Önskar man
införa lokalt beslutade kurser måste dessa kvalitetssäkras och beslutas av Skolverket.
Andra möjligheter är att anordna kursen inom elevens eller skolans val alternativt att
hitta andra former, förslagsvis i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Frågan bör
också belysas ur ett genusperspektiv då förslaget om utbildning i självförsvar endast
riktar sig till flickor.
Ärendet får bedömas tillsammans med övrig verksamhet och tas upp i den ordinarie
verksamhets- och budgetplaneringen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 7
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Utbildningsnämndens beslut 2016-04-21/§ 28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-26/ § 64.
Motion från Moderaterna 2015/KS0141-1.
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Yrkande
Camilla Olofsson (M), Peter Spjuth (V), Jeanette Villarroel (V) Ulf Wetterlund (L)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Frej Dristig (SD):
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Protokollsanteckning
Carlos Rebelo Da Silva (S), Julia Färjhage (C), Peter Spjuth (V), Jeanette Villarroel (V),
Ulf Wetterlund (L), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M), Uno Ekberg (S), Tommy
Nilzén (MP) och Annette Fransson (S) tillåts att göra följande protokollsanteckning:
”Att bifalla motionen innebär att vi ställer oss bakom motionens att-sats ”att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att införa årligen återkommande självförsvarsutbildning
för flickor i årskurs 6-9.” Beslutet innebär alltså inte att utbildningen ska vara
obligatorisk”.
Frej Dristig (SD) tillåts göra följande protokollsanteckning:
”Likt tidigare lämnad protokollsanteckning i Utbildningsnämnden den 24 april 2016, så
vill Sverigedemokraterna åter igen förtydliga att vi inte kan stödja en sexistisk och
könsdiskriminerande motion. Då pojkar är överrepresenterade som våldsoffer så finns
det absolut ingen anledning att endast tjejer skall få denna möjlighet. Alla barn skall
ges samma möjligheter - oavsett kön! Naturligtvis ser vi motionärernas goda avsikter
med att öka tryggheten, med det blir tyvärr en missriktad välvilja”.
Reservation
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 21
Svar på motion angående Nygårds ryttarsällskap
Dnr KS 2018/26
Sammanfattning
Jörgen Andersson och Julia Färjhage, Centerpartiet har inkommit med en motion
angående Nygårds Ryttarsällskap. Nygårds Ryttarsällskap har sin anläggning på
kommunal mark strax utanför Nygårds samhälle. Klubben startades för 38 år sedan av
människor med egna hästar som behövde en plats att träna på.
För att utvecklas och göra anläggningen tillgänglig för personer med rörelsehinder vill
föreningen ha vatten och avlopp. Föreningen har möjlighet att söka pengar från bl a
Allmänna Arvsfonden för detta men då krävs ett tioårigt arrende med kommunen.
Motionärerna yrkar att kommunen förlänger arrendet med Nygårds Ryttarsällskap.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-09-26/§ 62 och hänvisar till två
gällande arrendeavtal dels för befintliga grusplaner och byggnader, dels för
betesmarker. Löptiden för båda arrendeavtalen är tio år, vilket tillgodoser motionärernas
yrkande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 8
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-26/§ 62.
Motion från Centerpartiet angående Nygårds Ryttarsällskap.
Yrkande
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att
utreda tänkt framtida exploatering i området. Motionen ska besvaras senast på
kommunfullmäktige 2018-06-13.
Lars Ivarsbo (C), Uno Ekberg (S), Ulf Wetterlund (L), Frej Dristig (SD) och Julia
Färjhage (C) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att
utreda tänkt framtida exploatering i området. Motionen ska besvaras senast på
kommunfullmäktige 2018-06-13.
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Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 22
Svar på motion om att begränsa antalet fria besök på
återvinningscentralen
Dnr KS 2018/25
Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion angående Återvinningscentralen (ÅVC) i
Göta. När motionen skrevs hade hushållen i Lilla Edets kommun fria besök vid
återvinningscentralen. Moderaterna pekar på att det har visat sig att en del använder
ÅVC mer än vad som kan tyckas är normal och de som har högst besöksfrekvens har
varit på ÅVC mellan 100-140 gånger per år vilket är anmärkningsvärt mycket. Det finns
risk att kapaciteten inte räcker till med de stora ökningarna som nu sker och avgifterna
kan då komma att behöva höjas för alla som en följd av det ökade avfallet.
Moderaterna yrkar därför på att tekniska nämnden får i uppdrag att skyndsamt föreslå
en begränsning av antalet besök på ÅVC samt att införa en avgift för de som önskar
ytterligare besök än vad som beslutas.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet 2017-10-25/§ 68 och svarar i sitt yttrande att
ett förslag i enlighet med motionen finns i förslag till avfallstaxa 2018.
Kommunfullmäktige antog 2017-12-06/§ 153 avfallstaxa med begränsning på 24 besök
per kalenderår och därefter avgift per besök.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-31 § 9
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-06/§ 153.
Tekniska nämndens beslut 2017-10-25/§ 68.
Motion från Moderaterna angående Återvinningscentral i Göta 2017/KS0258-1.
Yrkande
Camilla Olofsson (M) och Ulf Wetterlund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

17

Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-14
§ 23
Fyllnadsval av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/8
Sammanfattning
Andreas Nelin (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige valde 2018-01-24 Peder Engdahl (M) till ledamot i
kommunstyrelsen.
Yrkande
Camilla Olofsson (M) föreslår Peder Engdahl (M) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Frej Dristig (SD) föreslår sig själv till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Peter Spjuth (V) yrkar avslag på Frej Dristigs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Camilla Olofssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Peder Engdahl (M) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Andreas Nelin
Peder Engdahl
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 24
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut:
2018.138

Ersättning till feriearbetare via
arbetsmarknadsavdelningen
sommaren 2018

Marianne Piiroinen

KS 2018/32

Avtal och överenskommelser med Marianne Piiroinen
fackliga organisationer 2018

2018.139

Beslut om höjning av
ungdomslöner

KS 2018/32

Avtal och överenskommelser med Marianne Piiroinen
fackliga organisationer 2018

2018.287

Beslut om höjning av lägsta timlön Marianne Piiroinen
och månadslön för medlemmar
inom Kommunals område

KS 2018/32

Avtal och överenskommelser med Marianne Piiroinen
fackliga organisationer 2018

Marianne Piiroinen

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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§ 25
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
2017/KS0067-12
2017/KS0132-11
KS 2018/21-135
KS 2018/47-222

Protokoll 2017-12-19
Protokoll 2017-12-20
Protokoll 2018-01-11
Protokoll 2018-01-24

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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