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§1
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:



Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 2020
Anmälan om insynplats

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående ändring.
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§2
Fyllnadsval efter Minna Salow (S) tlll uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för AB Edethus,
ersättare i Tolkförmedling Väst och ersättare i företagscentrum
ekonomisk förening
Dnr KS 2021/10
Sammanfattning
Då Minna Salow (S) avlidit behöver fyllnadsval göras.
Beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Länsstyreslen för ny
sammanräkning.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Annika Mändlo, registrator
Lars Wijkmark, AB Edethus
Tolkförmedling Väst
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare
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§3
Revidering av samarbetsavtal om gemensam organisation för
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och
Stenungsunds kommuner
Dnr KS 2019/424
Sammanfattning
Enligt 5 kap 12 § socialtjänstlagen ska kommunen lämna budget- och skuldrådgivning
till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande
och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.
Från det att skuldsaneringslagen kom 1994 och fram till och med 2014 hade Lilla Edets
kommun egen budget- och skuldrådgivare men ingen konsumentrådgivning. Från
januari 2015 köptes både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning från
Stenungsunds kommun. I november 2019 beslutade kommunfullmäktige i
Stenungsunds kommun att avveckla konsumentrådgivningen och revidera
samarbetsavtalet med Orust, Tjörn och Lilla Edet.
Enligt avtalet som kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun fattat beslut om gäller
det under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 3
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21
Individnämndens protokoll 2020-12-09 § 124
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust,
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
Ekonomiska konsekvenser
Den totala budgeten 2020 för budget- och skuldrådgivning (löner, personalomkostnader och övriga verksamhetskostnader) är 1 333 tkr och preliminär budget för
2021 är 1 409 tkr. Lilla Edets del av detta är enligt avtalet 22,5%.
Sociala konsekvenser
Skuldsatta invånare får möjlighet till professionell hjälp komma ur en skuldsituation.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet om gemensam organisation för
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner.
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Beslutet expedieras till
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun
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§4
Långsiktig folkhälsoprogram 2021-2026
Dnr KS 2020/277
Sammanfattning
Ett förslag på ett långsiktigt folkhälsoprogram med fokusområden för det kommande
folkhälsoarbetet har tagits fram. Resultatet i den sociala kartläggningen, tillsammans
med dialog mellan nämnder, tjänstepersoner och HSNV samt nationella och lokala
styrdokument och ramverk, ligger till grund för de fokusområden som lyfts fram.
Förslaget innebär att folkhälsoarbetet, under perioden 2021–2026, särskilt ska fokuseras
till följande fokusområden:




Barns och ungas hälsa och livsvillkor
Förskolan och skolan som hälsofrämjande arenor
Våldsprevention – en kommun fri från våld

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 4
Folkhälsoutskottets protokoll 2020-12-16 § 33
Tjänsteskrivelse från folkhälsoplaneraren, daterad 2020-12-01
Långsiktigt folkhälsoprogram 2021–2026
Yrkande
Julia Färjhage (C), Zara Blidevik (M), Annette Fransson (S), Camilla Olofsson (M) och
Carina Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner det långsiktiga folkhälsoprogrammet och dess
fokusområden.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl Folkhäloprogrammet)
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare
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§5
Revidering av verksamhetsområden för vatten-, spillvatten- och
dagvattentjänster
Dnr KS 2020/372
Sammanfattning
Ett verksamhetsområde är ett, av Kommunfullmäktige, fastställt geografiskt område
inom vilket VA-huvudmannen har en skyldighet att tillhandahålla vatten-, spillvattenoch dagvattentjänster. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att
betala avgift enligt gällande VA-taxa och inom verksamhetsområdet gäller Lagen om
Allmänna Vattentjänster (2006:412).
I Lilla Edets kommun finns upprättade och fastställda verksamhetsområden för vatten-,
spillvatten- och dagvattentjänster. Verksamhetsområden behöver ses över kontinuerligt
och revideras för att motsvara nuvarande VA-förhållanden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 6
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 159
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-11-25
Bilaga 1: Fastighetsförteckning över fastigheter som ska revideras vad gäller
verksamhetsområde för vatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.
Bilaga 2: Kartöversikt över fastigheter som ska revideras vad gäller
verksamhetsområde för vatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.
Ekonomiska konsekvenser
Fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgifter enligt
gällande VA-taxa och har rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen.
Jäv
Christopher Kelleby (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av verksamhetsområde för vatten-,
spillvatten- och dagvattentjänster, enligt Bilaga 1 och 2.

Beslutet expedieras till
Samhällsnämnden
Daniella Danielsson, projektledare
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§6
Svar på motion om kommunalt beredskapslager
Dnr KS 2020/224
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Lilla Edet lade 2020-06-15 fram en motion till
Kommunfullmäktige om inrättande av ett kommunalt beredskapslager.
Kommunens arbete med krisberedskap utgår från lagen (2006:544) om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
och anslutande förordning (SFS 2006:637). Syftet är att minska sårbarheten i
verksamheten och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Den fredstida
krisberedskapen ska även utgöra grunden för det civila försvaret som handlar om hela
samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.
Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre vägledande principer:
 Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala
situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har
ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär
att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
 Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av
dem som är närmast berörda och ansvariga.
 Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen
än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera
som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
Med beredskapslager menas ofta en typ av stora nationella lager som byggdes upp i
Sverige efter andra världskriget och som innebar att en lagerlokal fylldes med
utrustning som kunde tas fram vid behov. Denna typ av beredskapslager har succesivt
avvecklats och idag finns inga sådana lager kvar i Sverige. För att förbättra den
nationella lagerhållningen har regeringen gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i
uppdrag att analysera frågan och därefter ska en utredning tillsättas. För närvarande
finns inga nationella riktlinjer över hur stora lager av nödvändigt material som ska
finnas i kommunerna. Det är istället upp till varje nämnd att se till att verksamheterna
har en god krisberedskap och är väl förberedda på händelser som kan inträffa.
Kommunens verksamhetsansvar ska således baseras på en långsiktig
kontinuitetsplanering där lagerhållning kan vara ett sätt för att säkra materialtillgången.
Idag bygger den svenska lagringskapaciteten av samhällsviktig utrustning mycket på att
varje enskild aktör har begränsade lager men med ett ständigt inflöde av den utrustning
som behövs (”just in time”). Detta har i många fall varit kostnadseffektivt då det inte
behövts stora lagringsutrymmen men det har även visat sig sårbart vid exempelvis
tillförselstörningar eller om efterfrågan nationellt eller internationellt uppgått till
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extraordinära kvantiteter. Risk finns att samhällsviktiga aktörer vid dessa
omständigheter kan lida brist på nödvändigt material.
Ett kommunalt beredskapslager skulle kunna definieras som ett förråd med ett stort
lager av utrustning som kan användas inom kommunens geografiska område vid behov,
likt de tidigare nationella beredskapsförråden. Denna definition kan anses vara
problematisk då det skulle kunna vara en del av landets totalförsvarsplanering som nu
utreds nationellt. Däremot skulle en utökad kommunal förrådskapacitet kunna vara ett
verktyg bland många för att förbättra den kommunala krisberedskapen så att
samhällsviktig verksamhet kan fortgå.
Likt andra samhällsviktiga aktörer har Lilla Edets kommun haft begränsat lager av
samhällsviktig utrustning. Detta medför att kommunen är sårbar inför större
samhällskriser. Det är dock svårt för kommunen att lagerhålla alla former av material i
stora kvantiteter, som kan komma att behövas inom kommunens geografiska område
vid framtida nationella kriser. Här bör kommunen invänta den nationella utredningen
innan ett alltför omfattande lager byggs upp. En ökad lagerhållning är även
kapitalbindande och kommer medföra kostnader i form av materialinköp och
förrådslokaler. Lagren kommer att vara i behov av tillsyn och det material som inte
omsätts kan behöva kasseras om dess bäst föredatum passerats innan det kommer till
användning.
Den kommunala beredskapslagringen kan komma att påverkas av framtida nationella
beslut. Det är även så att det finns flera sätt att öka den kommunala krisberedskapen än
genom kommunal lagerhållning. Det kan exempelvis handla om avtal, samverkan och
prioritering av verksamhet.
Med anledning av pandemin har arbetet med att utöka lagringskapaciteten gällande
skyddsutrustning påbörjats inom kommunen. Kommunen har ökat sina inköp av
utrustning och en lämplig lagerlokal har införskaffats. Till detta har även en översyn av
säkerhetsåtgärder initierats. Arbetet med att stärka den kommunala krisberedskapen
behöver fortgå genom att ytterligare utreda vilket utökat lagringsbehov som finns för att
samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas även vid kris.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 14
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 164
Tjänsteskrivelse från säkerhetschef, daterad 201126
Motion om kommunalt beredskapslager, daterad 200615
Ekonomiska konsekvenser
Behöver utredas vidare.
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Yrkande
Johan Sösaeter Johansson (SD)
1.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2.
Kommunfullmäktige uppdrar åt varje förvaltning, att inom ramen för deras
kontinuitetsplanering, planera för att deras samhällsviktiga verksamhet ska kunna
fortgå även vid nationella kriser och/eller krigssituationer.
3.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att följa upp och
samordna kontinuitetsplaneringen i form av bland annat en resursplan samt att
initiera åtgärder gällande lagerhållning när nationella riktlinjer presenteras.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen i punkt 1 mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
punkt 2 och 3.
Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje förvaltning, att inom ramen för deras
kontinuitetsplanering, planera för att deras samhällsviktiga verksamhet ska kunna
fortgå även vid nationella kriser och/eller krigssituationer.
3.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att följa upp och
samordna kontinuitetsplaneringen i form av bland annat en resursplan samt att
initiera åtgärder gällande lagerhållning när nationella riktlinjer presenteras.
Reservation
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD), Per-Anders Sturk (SD), Carl
Carlsson (SD), Jari Kalliomäki (SD), Daniel Martinsson (SD), Anders Willgard (SD)
och Roger Sundström (SD) reserverar sig i den del som avser punkt 1 till förmån för
eget yrkande.
Beslutet expedieras till
Malin Krantz, kommunchef
Leif Gardtman, bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
Karin Holmström, tf samhällsplaneringschef
Maria Olegård, administrativ chef
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§7
Anpassning av bibliotekets taxor till BiV, Bibliotek i Väst inför
2021
Dnr KS 2020/370
Sammanfattning
Inför 2021 görs förändringar i taxorna för biblioteket. Taxorna harmoniseras inom
bibliotek i väst, BiV. Undantag är taxorna för kopiering, skanning och utskrift vilka
enbart gäller Lilla Edet. Kultur- och fritidsnämnden kan under kortare perioder, max tre
månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda kampanjer/aktiviteter.
Förändringar i taxan:
Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material
Temapåse 500 kr tillkommer
Tidskrift barn och vuxen ändras från 50 kr till 75 kr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 17
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 167
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
KFN § 92/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26
Ekonomiska konsekvenser
Till följd av att 7 kommuner samverkar med gemensamt medieutbud måste även taxor
och avgifter harmonisera mellan de ingående biblioteken gentemot invånarna i samtliga
kommuner.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer de anpassade taxorna för biblioteket inom ramen för
samarbetet i Bibliotek i Väst för biblioteksverksamheten enligt kultur- och
fritidsnämndens protokoll 2020-11-10 § 92, att gälla från och med 1 mars 2021 och
tillsvidare.
Beslutet expedieras till
Bildningsnämnden
Christina Hurtig, kulturhuschef
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§8
Ökat kapitalutrymme Ängshöken tryggt boende hela livet
Edethus
Dnr KS 2020/400
Sammanfattning
AB Edethus har inkommit med en fråga till kommunstyrelsen om det finns
kapitalutrymme avseende byggnation Ängshöken, Tryggt boende hela livet.
Kommunens borgensram till AB Edethus uppgår till 750 mnkr och den kommer inte att
utnyttjas fullt ut avseende denna investering och behov av nyupplåning.
Kommunkoncernens lånetak mot Kommuninvest innebär att i dagsläget kan koncernen
låna ytterligare 500 mnkr innan Kommuninvest behöver titta på vår Limit och eventuellt
genomföra en särskild prövning vid nyupplåning.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21
Inkommande fråga från Edethus, Ökat kapitalutrymme Ängshöken tryggt boende hela
livet Edethus.
Ekonomiska konsekvenser
Det utökade lånebehovet för AB Edethus avseende investering Ängshöken kan
genomföras inom befintlig beslutad borgensram som uppgår till 750 mnkr.
Kommunkoncernens lånetak medger för tillfället nyupplåning motsvarande 500 mnkr.
När AB Edethus lånar pengar minskar kommunens låneutrymme med motsvarande
belopp.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner investeringen rörande byggnation på
Ängshöken.
Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Lars Wijkmark, AB Edethus
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§9
Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i
samband med ny politisk organisation från 2021
Dnr KS 2020/378
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020, om en ändrad politisk
nämndsorganisation, som ska genomföras den 1 januari 2021. Fullmäktige har
under hösten beslutat om de nya nämndernas uppdrag genom de reglementen
som antogs den 4 november 2020. Omorganisationen innebär att nuvarande
nämndernas allmänna handlingar behöver överlämnas till de nya nämnderna,
kommunstyrelsen eller till arkivmyndigheten.
I arkivlagen framgår att överlämnade av handlingar först kan ske efter att
fullmäktige har beslutat om hur nuvarande nämnders allmänna handlingar ska
hanteras vid upphörandet genom överlämnade till en annan nämnd eller
arkivmyndigheten. Om nämnden upphör och fullmäktige inte beslutar om att
de allmänna handlingarna ska överlämnas, ska de överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre månader från upphörandet.
Kommunfullmäktige behöver därför besluta om att överlämnande av de
allmänna handlingarna får ske och överlämnar till arkivmyndigheten att
besluta om överlämningen ska ske genom ett överlämnande eller ett
införlivande. Beslutet behövs även för att uppfylla krav i EU:s allmänna
dataskyddsförordning, GDPR.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 171
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-11-24
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomika konsekvenser
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av samtliga
individnämndens handlingar till socialnämnden med undantag för nämndens
handlingar som rör kost och städ vilka överförs till samhällsnämnden samt
handlingar som rör SFI och vuxenutbildning överförs till bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av samtliga
omsorgsnämndens handlingar till socialnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av samtliga miljö- och
byggnämndens handlingar till samhällsnämnden.
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4. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av samtliga tekniska
nämndens handlingar till samhällsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av utbildningsnämndens
handlingar till bildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna vården av kultur- och
fritidsnämnden handlingar som berör bildningsnämnden och samhällsnämnden
till respektive nämnd.
7. Kommunfullmäktige beslutar att handlingar som inte överlämnas till de
nybildade nämnderna ska överlämnas til arkivmyndigheten.
8. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga handlingar ska införlivas i de nya
nämnderna/myndigheterna.

Beslutet expedieras till
Erik Ander, registrator/arkivarie
Annika Mändlo, registrator
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-01-25
§ 10
Fråga till Zara Blidevik, om ansökan för medel till studieresa
Dnr KS 2021/30
Sammanfattning
Frej Dristig (SD) inkom 2021-01-14 med en fråga till socialnämndens ordförande, Zara
Blidevik om ansökan om medel för studieresa till Finland för att studera en finsk
integrationsmodell för förskolan.
Frågan lyder:
Gick ansökan igenom, och i så fall hur mycket tilldelades?
Zara Blidevik, socialnämndens ordförande, besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga från Frej Dristig, daterad 2021-01-14
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret.
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-01-25
§ 11
Fråga till Zara Blidevik, om ansökan för medel till interkulturell
öppen förskola
Dnr KS 2021/31
Sammanfattning
Frej Dristig (SD) inkom 2021-01-15 med en fråga om ansökan om medel för
interkulturell öppen förskola.
Frågan lyder:
Gick ansökan igenom, och implementerades interkulturell öppen förskola, innan öppna
förskolan stängdes pga coronaviruset?
Zara Blidevik, socialnämndens ordförande, besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Fråga från Frej Dristig, daterad 2021-01-15
Beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret.
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