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§ 116
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande:


Avsägelse från Frej Dristig (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen, samt fyllnadsval.



Avsägelse från Michael Rosvall (SD) från uppdraget som ledamot i
omsorgsnämnden, samt fyllnadsval.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 117
Meddelande till kommunfullmäktige avseende
rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2017/KS0202
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 2017-09-25 § 45
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
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§ 118
Avsägelse från Andreas Nelin (M) från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Lilla Edets fjärrvärme AB (Lefab), samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Andreas Nelin (M) inkom 2017-09-20 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i styrelsen för Lilla Edets fjärrvärme AB (Lefab).
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2017-09-20

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

Beslutet expedieras till
Andreas Nelin
Förtroendemannaregistret
Soltak, lön
Lefab
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§ 119
Avsägelse från Ann-Christine Hedlund (S) från uppdragen som
ersättare i individnämnden och kommunstyrelsen, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Ann-Christine Hedlund (S) inkom 2017-09-27 med begäran om entledigande från
uppdragen som ersättare i individnämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelsen daterad 2017-09-27.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Vesna Källström (S) till ersättare i individnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Annette Fransson (S) till ersättare i kommunstyrelsen
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Hedlund
Vesna Källström
Annette Fransson
Individnämnden
Kommunstyrelsen
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 120
Avsägelse från Susanne Onsdal (MP) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Susanne Onsdal (MP) inkom 2017-10-01 begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2017-10-01

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Susanne Onsdal
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 121
Avsägelse från Anders Johansson (SD) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Anders Johansson (SD) inkom 2017-10-05 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2017-10-05

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige väljer Frej Dristig (SD) till ledamot i kommunstyrelsen för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson
Frej Dristig
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 122
Avsägelse från Frej Dristig (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Frej Dristig (SD) inkom 2017-10-15 med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2017-10-15

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige väljer Johan Johansson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Frej Dristig
Johan Johansson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
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§ 123
Avsägelse från Michael Rosvall (SD) från uppdraget som
ledamot i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Michael Rosvall (SD) inkom 2017-10-15 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2017-10-15

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige väljer Alexander Samuelsson (SD) till ledamot i
omsorgsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Michael Rosvall
Alexander Samuelsson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Omsorgsnämnden
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§ 124
Fyllnadsval av ledamot i individnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Liberalerna har en vakant ledamot i individnämnden

Beslut
1.

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

Beslutet expedieras till
Ulf Wetterlund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Individnämnden
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§ 125
Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Liberalerna har en vakant ledamot i omsorgsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Eva Lejdbrandt (L) till ledamot i omsorgsnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Eva Lejdbrandt
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Omsorgsnämnden

14

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-18

§ 126
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Socialdemokraterna har en vakant ersättare i miljö- och byggnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Malin Bratt (S) till ersättare i miljö- och byggnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Malin Bratt
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Miljö- och byggnämnden
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§ 127
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Socialdemokraterna har en vakant ersättare i utbildningsnämnden.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige väljer Sara Liljeros (S) till ersättare i utbildningsnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Sara Liljeros
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 128
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Vänsterpartiet har en vakant ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Alf-Joakim Persson (V) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Alf-Joakim Persson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 129
Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Vänsterpartiet har en vakant ersättare i tekniska nämnden.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige väljer Agneta Ahlblom (V) till ersättare i tekniska nämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Agneta Ahlblom
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Tekniska nämnden

18

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-18

§ 130
Undantag för val av revisor
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige valde 2017-04-12 § 46 Elinor Svenungsson (C) till ledamot och
ordförande i revisionen, med undantag för individnämnden.
Numera föreligger släktskapsjäv i omsorgsnämnden i stället.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-10-09

Beslut
1. Kommunfullmäktige undantar Elinor Svenungsson (C) från uppdraget som ledamot
och ordförande i revisionen för omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet om undantag från individnämnden fr o m att
granskningen av 2017 års räkenskaper är slutförd.

Beslutet expedieras till
Elinor Svenungsson
Revisorerna
Fredrik Carlsson, PWC
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§ 131
Tertialrapport 2, januari – augusti 2017, Lilla Edets
kommun
Dnr 2017/KS0347
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 2017.
Periodens resultat uppgår till 28,7 mkr vilket är en förbättring med 30,0 mkr jämfört
med samma period föregående år.
Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i kommunens fastigheter, anläggningar och
inventarier uppgår till 12,8 mkr, samma period föregående år uppgick brutto- och
nettoinvesteringar till 15,5 mkr.
Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2017. Två av de nio målen kommer att uppfyllas, ett
mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att
bedöma ännu. Måluppfyllelsen avseende uppdraget till kultur- och fritidsnämnden går
ännu inte att bedöma. Uppdraget till omsorgsnämnden kommer att uppfyllas under året.
Verksamheternas nettokostnad är för perioden 478,5 mkr, att jämföra med 466 mkr för
samma period föregående år, vilket är en ökning med 2,7 %. I jämförelse med
föregående år så har verksamheternas intäkter ökat med 26,4%. Helårsprognosen pekar
mot ett resultat på 10 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet.
Nämnderna inklusive finans gör sammantaget en prognosförbättring jämfört med vårens
rapportering och visar nu en helårsprognos på 10 mkr att jämföra med 0,7 mkr i
aprilprognosen. Utbildningsnämnden redovisar betydande prognosförbättringar på
grund av en budgetförstärkning på 13 mkr. 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, budgeten för statsbidrag
har justerats upp med 13 mkr och budgetavvikelsen beräknas uppgå till 2,2 mkr
gentemot justerad budget. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är ett
ökat invånarantal, samt högre bidrag till fastighetsavgiften än tidigare
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Den totala sjukfrånvaron under perioden januari – augusti är 7,1 %, vilket är likvärdigt
med sjuktalen för samma period förra året. Sjuktalen för män har minskat något. Sett
över tid har det dock skett en ökning av sjuktalen sedan några år tillbaka. Sjuktalen
tycks dock ha stabiliserat sig något och ökar inte i samma takt som tidigare år.
Långtidssjukfrånvaron utgör 45 % av totala sjukfrånvarotiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 135
Tertialrapport 2 januari – augusti 2017 avseende Lilla Edets kommun
Ekonomichefens skrivelse

Under kommunfullmäktiges sammanträde redovisar respektive nämndordförande hur
nämnden arbetat med jämställd service till medborgarna.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 2 2017.
2. Kommunfullmäktige noterar att fortsatt ekonomisk restriktivitet ska råda i
kommunens nämnder och styrelser för att stärka kommunens resultat så att vi klarar
framtida utmaningar.
3. Kommunfullmäktige noterar att samtliga kommunfullmäktiges mål, där nämnder
kan vara berörda, i flera fall inte är kommenterade i tertialrapporten.
Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att arbeta med samtliga mål
resterande del av 2017.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Leif Gardtman, tf bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 132
Mål- och resursplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020
Dnr 2017/KS0056
Sammanfattning
Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna lämnar förslag
till Mål- och Resursplan 2018, med flerårsplan 2019 – 2020.
Majoriteten lämnar förslag kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt
uppdragen som är ställda till nämnder och styrelse.
Förslaget innehåller två ekonomiska mål och fem prioriterade verksamhetsmål samt ett
positivt resultat om 3,3 mkr. Ett flertal resurstilldelningar för att nå måluppfyllnad finns
även i förslaget, men samtidigt även krav på betydande anpassningar. Respektive
nämnds/styrelses ekonomiska förutsättningar anges och omfattningen på
investeringsverksamheten samt exploateringsverksamheten fastställs.
Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från majoritetspartierna
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.
Majoriteten lämnar förslag kring de ekonomiska målen, de ekonomiska ramarna samt
uppdragen som är ställda till nämnder och styrelser.
Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en
beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts.
Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen.
I beredningsgruppen har politiska målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna
prioriterats, vilket har lett fram till detta förslag till Mål- och Resursplan för åren 2018
samt flerårsplan 2019-2020.
Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål.
De prioriterade målen är riktade till vissa nämnder och respektive mål har en ansvarig
nämnd för genomförande och uppföljning. Målen ska konkretiseras i nämndernas
verksamhetsplaner.
I Mål- och resursplanen 2018 finns också riktade uppdrag till kommunstyrelsen, och
kultur- och fritidsnämnden De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen
har bärighet på kommunens vision och dess sex strategiska områden. Det är totalt fem
prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns två prioriterade finansiella mål.
Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och
utjämningssystem drygt 29,9 mkr högre 2018 än budgeterat 2017, vilket motsvarar en
ökning med 3,9 procent. I detta inkluderas extra statsbidrag om 5,0 mkr. Denna ökning
förutsätter en befolkningsökning till 13 778 st.
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Det budgeterade resultatet för år 2018 är +3,3 mkr, 2019 är det +14,5 mkr och år 2020
visar på +28,9 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur
stort det ska vara.
Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat, vilket visas av soliditeten inklusive hela
pensionsförpliktelsen, som har minskat avsevärt sedan 2009 och uppgick vid bokslutet
2016 till minus 28 procent. För att förbättra soliditeten krävs det att verksamheterna har
en god budgetföljsamhet så att det finansiella målet uppnås.
Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan
ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att
bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet.
Detta arbete har påbörjats under 2016 års budgetprocess där överordnat har varit att få
en ekonomi i balans utifrån antagna mål. Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att
kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna försvagas,
upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs.
En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2018.
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala
ekonomi skall vara i balans.
Budgetförutsättningarna är följande:
Mål utifrån God ekonomisk hushållning är 1 % vilket motsvarar ett resultat om 7,8
miljoner kronor. Indexuppräkningar är något lägre än Skl:s rekommendationer avseende
löner och är satt till 2,8 %. Prisindex följer SKL:s senaste rekommendationer och är 2,9
%, för detta kompenseras inte nämnderna. Effektiviseringar uppgår totalt till 7,4
miljoner kronor, vilket är fördelat per nämnd. Kompensation för beräknad förändring av
kapitaltjänstkostnader ingår.
För att uppnå kommunfullmäktiges mål och för att bemöta de demografiska
förändringar som sker i Lilla Edet innehåller budgeten, utöver generell uppräkning för
löneökningar, satsningar om 28,9 miljoner kronor. Dessa satsningar är följande:
- Ökad budget för valnämnden i samband med valet 2018 0,3 miljoner kronor.
- Kommunstyrelsens ram förstärks med 0,5 miljoner kronor
- Tekniska nämndens budget ökas med 0,3 miljoner kronor
- Ökade behov inom Omsorgsnämnden innebär en förstärkning med 4,0 miljoner
kronor.
- Individnämndens ram förstärks med 1,8 miljoner kronor
- Ökad budget till utbildningsnämnden om 22,0 miljoner kronor.
I Mål- och Resursplanen framgår också investeringsnivån samt nivån på
exploateringsverksamheten.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 20017-10-04 § 140
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Mål- och Resursplan 2018 samt flerårsplan för 2018 – 2020, dnr 2017/KS0345.

Finansiering
Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar.
Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Peter Spjuth (V) och Michelle Winkel (L) tillstyrker Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till den samarbetande oppositionens förslag till mål- och
resursplan 2018.
Jörgen Andersson (C), Peder Engdahl (M) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Christer Ädel (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Lilla Edets förslag till Mål- och
resursplan 2018.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår vart och ett av förslagen
och finner att kommunfullmäktige bifaller Carlos Rebelo Da Silvas yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer
- Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2018,
- Övriga prioriterade verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan
2018
- uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2018
samt att kommunbidrag avseende år 2018 fastställs för:
a. Kommunfullmäktige till 809 tkr
b. Valnämnden 300 tkr
c. Revision till 501 tkr.
d. Kommunstyrelsen till 75 495 tkr.
e. Överförmyndarnämnden 1 803 tkr.
f. Tekniska nämnden till 22 419 tkr.
g. Miljö- och byggnämnden till 5 555 tkr.
h. Omsorgsnämnden till 216 601 tkr.
i. Individnämnden till 91 384 tkr.
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j. Utbildningsnämnden till 321 686 tkr.
k. Kultur- och fritidsnämnden till 22 576 tkr.
För år 2018 fastställs även:
 investeringsutrymmet till 51 350 tkr, varav 23 650 tkr inom skattefinansierad
verksamhet och 27 700 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
 exploateringsutgifterna till maximalt 17 600 tkr.
 volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
 den ekonomiska planen för åren 2019 – 2020.
 skattesatsen till 22:37 kr
 att Mål- och Resursplanen 2018 fastställs i allt övrigt.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet och moderaterna reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef (inkl MoR)
Lotte Mossudd, socialchef (inkl MoR)
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef (inkl MoR)
Leif Gardtman, tf bildningschef (inkl MoR)
Jörgen Karlsson, ekonomichef (inkl MoR)
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§ 133
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2017 i Lilla
Edets kommun
Dnr 2017/KS0340
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har under 2017 upphandlat en ny entreprenör för att utföra sotning
och brandskyddskontroll i Lilla Edet. Uppgifterna som skall utföras är reglerade i Lagen
om skydd mot olyckor.
I upphandlingen fanns ett underlag med en färdig taxekonstruktion där anbudsgivarna
fick ange sitt timpris. Upphandlingen har inneburit en sänkning av taxan med ca 20%.
Taxan justeras årligen med Sotningsindex som förhandlas fram av de centrala parterna
SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.
Den operativa ledningen av frågor som rör rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
kommer i det fortsatta att hanteras av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund inom
ramen för förbundets förebyggandeverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 93
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2017, Lilla Edets kommun,
2017/KS00340-4
SBRF tjänsteskrivelse om taxa rengöring och brandskyddskontroll, 2017/KS00340-3
Protokoll från direktionen SBRF sammanträde 2017-08-29, § 26, 2017/KS0340-1
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för sotning och brandskyddskontroll Lilla Edets
kommun
2. Kommunfullmäktige noterar att taxan årligen justeras med Sotningsindex.

Beslutet expedieras till
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 134
Svar på motion om framtagande av detaljplaner för
företagsverksamhet
Dnr 2017/KS0172

Sammanfattning
En motion inkom i april 2017 från nya moderaterna angående framtagande av
detaljplaner för företagsverksamhet. I motionen anges det att förutsättning för att vara
en attraktiv kommun är att se till så att företagare kan expandera och bygga nytt genom
att skapa detaljplaner för företagsverksamheter.
Kommunstyrelsen har gett ett riktat uppdrag 2017 för framtagande av ett
försörjningsprogram för mark och verksamheter. Programmet är påbörjad och
uppdraget ligger på mark- och exploateringsavdelningen som samarbetar med LEIFAB
och näringslivssekretaren. Programmet förväntas vara färdigställd 2018.
Lilla Edets kommun har en näringslivsstrategi för utvecklingen av företagsverksamheter
i kommunen. ”Målet är att vår kommun är attraktiv; det ska vara enkelt att etablera,
starta, utveckla och driva företag här. Strategin ska också tydliggöra vilka kommunala
insatser som behövs inom det näringslivspolitiska området. Lilla Edets kommun ska ha
ett bra och attraktivt företagsklimat. Företag ska känna sig välkomna och uppskattade
här.”
Enligt Översiktsplanen 2012 finns det också utpekade verksamhetsområden i Lilla
Edets kommun. ”Mark för nya sammanhållna verksamhetsområden finns främst i direkt
anslutning till Edets bruk, söder och öster därom samt utmed väg E45. Nya
verksamhetsområden i dessa lägen skulle kunna medverka till att Lilla Edet och Götas
norra industri område kan utvecklas som en helhet. Områden vid trafikplatsen öster om
Lilla Edets samhälle, vid E45, kring kv. Hercules, kan utvecklas som
verksamhetsområde.”
I den fördjupade översiktsplanen för Lödöse benämns ytterligare utpekade områden för
upprättande av företagsverksamheter. I FÖP Lödöse finns verksamhetsområdena främst
i anslutning till Lödösemotet och varvsområdet. Utpekat finns även ett utredningsområde för verksamheter söder om järnvägsstationen, Videkärr.
I dagsläget har kommunen ingen mark för verksamheter som kan detaljplaneras.
Initiativet måste komma från privata fastighetsägarna alternativt genom kommunens
strategiska markinköp för detaljplanering för företagsverksamhet.
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Finansiering
 Försörjningsplanen för verksamheter och mark ligger inom budgetramen för år
2017-2018 och är av kommunstyrelsen ett utpekat uppdrag till Mark- och
exploateringsavdelningen.
 Strategiskt markköp beslutas i separata ärenden av kommunstyrelsen.
 I dagsläget kommer detaljplanering för verksamhetsmark finansieras av privata
fastighetsägare, då kommunen inte äger mark i utpekade område.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 139
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 99
Dnr: 2016/KS0124
Näringslivsstrategi
Dnr: 2017/KS0172-4
Svar på motion
Dnr: 2011/KS0237
Översiktsplan 2012 - Lilla Edets kommun
Dnr: 2012/KS0045
FÖP Lödöse – Del 1 planförslag

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen, då kommunstyrelsen ser positivt på
framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, tf mark- och exploateringschef
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare
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§ 135
Borgensavgift för Lilla Edets Industri och Fastighets
AB (LEIFAB)
Dnr 2017/KS0345
Sammanfattning
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. För 2016 fastställde
kommunfullmäktige borgensavgiften till 0,45 %.
För 2017 föreslås borgensavgiften vara oförändrad.
Finansiering
Borgensavgiften behålls oförändrad för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 103
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-18.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften 2017 för Lilla Edets Industri- och
Fastighets AB (Leifab) (Org.nr. 556206-2777) 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 2016.

Beslutet expedieras till
Leifab
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 136
Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige
Dnr 2017/KS0306
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott tillika
folkhälsoutskott, samt tider då nämnderna senast ska fastställa sina ekonomiska
dokument.
KSAU
Kl 8.30

KS
Kl 8.30

KF
Kl 18.00

Dec 2017
31/1
14/3 (FHU)
18/4
16/5 (FHU)
15/8
19/9
7/11 (FHU)
12/12

10/1
14/2
28/3
2/5
30/5
29/8
3/10
21/11
Januari 2019

24/1
28/2
11/4
16/5
13/6
12/9
17/10
5/12

Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om:
Årsrapport 2017
9 mars
Tertialrapport 1
25 maj
Taxor och avgifter
24 augusti
Tertialrapport 2
28 september
Verksamhetsplan
26 oktober

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 88
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-15
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Beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018.
Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta
beslut om de ekonomiska dokumenten.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 137
Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2017
Dnr 2017/KS0086
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så,
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 149
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-09
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige noterar information om ej besvarade motioner.
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§ 138
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
2018
Dnr 2017/KS0339
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 2017-10-04 § 150
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 90
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-04
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges
sammanträden 2018 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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§ 139
Revidering av individnämndens reglemente avseende
tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Dnr 2017/KS0330
Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i
kraft. Näringsidkare blir då skyldiga att anmäla till kommunen att de avser bedriva
försäljning av dessa produkter. Kommunen blir också ansvarig för den omedelbara
tillsynen över att försäljningen bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.
Individnämnden beslutade 2017-08-23 § 51 att förslå kommunfullmäktige att göra
följande ändring i individnämndens reglemente § 1:


Uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel utgår.



Den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare 26 §, tillkommer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 151
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 91
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-28
Individnämndens protokoll 2017-08-23 § 51

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente enligt ovanstående.
Beslutet expedieras till
Individnämnden
Maria Olegård, administrativ chef
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