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§1
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§2
Information om Leifabs verksamhet
Dnr 2017/KS0024
Sammanfattning
Lars Wijkmark, vd för Leifab, beskriver bolagets affärsidé att bygga, äga och förvalta
fastigheter för bostadsändamål, offentlig verksamhet och industri.
Lars beskriver behovet av nya bostäder i Lilla Edet fram till 2025 samt pågående och
kommande projekt.
Vidare beskrivs att en ny organisation har trätt i kraft samt att en ekonomisk
flerårsöversikt presenteras.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§3
Återredovisning av genomlysningarna av hemtjänsten och
individ- och familjeomsorgen
Dnr 2016/KS0029
Dnr 2016/KS0030
Sammanfattning
Sven Bergelind, socialchef, redogör bl a för demografiska förutsättningar,
åldersfördelning, kostnadsjämförelser samt reflekterar över genomlysningarna samt
redogör för vilka åtgärder som är vidtagna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§4
Revidering av avfallsföreskrifter för Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0409
Sammanfattning
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla
kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att små ändringar behöver göras i föreskrifterna
för att innehållet ska vara aktuellt och tydligt formulerat.
Ändringarna är av arten förtydligande omformuleringar, redaktionella ändringar samt
uppdaterad lista över befintligt tjänsteutbud.
Inga ändringar i sak mot befintliga förhållanden görs, alltså kommer ingen
fastighetsägare att påverkas av dessa ändringar. Av den anledningen bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ändringarna är små och därför inte behöver ställas
ut för samråd.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-02 § 54 överlämna ärende till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 146
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-12-02
Tekniska nämndens protokoll 2016-11-02 § 54
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nya avfallsföreskrifter, som då ersätter tidigare som antagits
av kommunfullmäktige 2013-05-15 § 28.
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§5
Avsluta pumpningen på Stommen/Fuxerna
Dnr 2015/KS0520
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har för avsikt att undersöka möjligheten att permanent stänga av
pumpningen vid Stommen/Fuxerna eftersom det inte orsakar sättningarna på
Götaslätten och att det inte har någon verkan på stabiliteten i området vid
Pappersbruket.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 143
Tjänsteskrivelse från handläggare daterad 2016-12-05, dnr 2015/KS0529-7
Götaslätten - Hydrogeologisk modell och effekt av pumpning vid Stommen/Fuxerna på
Götaslättens villaområde och den östra älvstranden, dnr 2015/KS0520-5
Yttrande från SGI daterat 2016-12-05, dnr 2015/KS0520-8
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta pumpningen på Stommen/Fuxerna efter att
pågående långtidsmätning till och med 2017-03-31 har analyserats och studierna av
årstidsvariationer stödjer Swecos slutsats och rekommendation.
Beslutet expedieras till
Ulrika Ankel, handläggare
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§6
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2020
Dnr 2016/KS0425
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2015-02-11 Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets
kommun 2015-2020. Nya lagar och en ökad exploateringstakt medför att
bostadsförsörjningsprogrammet behöver uppdateras.
Nationella mål behöver kompletteras med nya mål samt att regionala och kommunala
mål ska ses över. Lilla Edets kommun ska arbeta fram en strategi för ett integrerat
samhälle och en plan för bostäder till nyanlända. Statistikuppgifterna ska uppdateras
och befolkningsutvecklingen kommer att beräknas utifrån kommunens egen modell för
prognoser. Långtidsprognosen för bostadsbyggande ska uppdateras.
Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att uppdateras med riktlinjer för kommunala
markanvisningar och riktlinjer för exploateringsavtal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 144
Tjänsteskrivelse från handläggare daterad 2016-11-24, dnr 2016/KS0425-1.
Yrkande
Jörgen Andersson (C):
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets
kommun 2017-2022.
Peter Spjuth (V) och Camilla Olofsson (M) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jörgen Anderssons yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets
kommun 2017-2022.
Beslutet expedieras till
Ulrika Ankel, handläggare
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§7
Yttrande över remissen – Hållbart markbyggande, en
handlingsplan i ett föränderligt klimat
Dnr 2016/KS0433
Sammanfattning
Statens geotekniska institut (SGI) har skickat en inbjudan om att lämna synpunkter på
förslagen till åtgärder i ”Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt
klimat”. SGI vill uppmärksamma att fortsatt avstämning mellan berörda intressenter och
åtgärder i andra myndigheters handlingsplaner kommer göras under remissperioden för
att åtgärderna ska vara harmoniserade då handlingsplanen beslutas.
Beslutsunderlag
Remissversion 2016-12-01, Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt
klimat, dnr 2016/KS0433-1
Remissvar daterat 2016-12-30, dnr 2016/KS0433-2
Yrkande
Ingemar Ottosson (S):
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret till SGI daterat 2016-12-30.
Tommy Nilzén (MP):
Kommunstyrelsen beslutar komplettera yttrandet med ”Ansvars- och
kostnadsfördelningen måste förtydligas och staten måste ta ett större ekonomiskt
ansvar”.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ingemar Ottossons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Tommy Nilzéns
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret till SGI daterat 2016-12-30 med följande
komplettering: ”Ansvars- och kostnadsfördelningen måste förtydligas och staten måste
ta ett större ekonomiskt ansvar”.
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Beslutet expedieras till
sgi@swedgeo.se (inkl yttrandet)
kerstin.konitzer@swedgeo.se (inkl yttrandet)

Beslutet skickas för kännedom till
Ulrika Ankel, mark- och exploateringsavdelningen
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§8
Beslut om granskning för ändring av detaljplan för
Ström 1:65 m.fl. - Stallgärdet, norra delen
Dnr 2016/KS0263
Beslutet är omedelbart justerat och finns i separat protokoll.
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§9
Vägnamn inom Norra och Södra Stallgärdet
Dnr 2016/KS0413
Sammanfattning
Namnsättning av vägar fastställs av kommunen.
Allmänheten fick lämna förslag på vägnamn gällande bla Stallgärdet 2006, dessa
bereddes av samhällsbyggnadsförvaltningen och namnförslagen redovisades i
illustrationshandlingen, Stallgärdet norra delen laga kraft 2008 resp 2007.
Mark- och exploateringsavdelningen föreslår en mindre justering.
På norra Stallgärdet föreslås ändringen, att ändelsen -väg används genomgående,
Vildängsvägen, Ladugårdsvägen, Skördevägen, Spannmålsvägen, Brunnsvägen.
På södra Stallgärdet föreslås, Ryttmästarevägen och Hästskovägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 145
Tjänsteskrivelse från GIS-teknikern, daterad 2016-11-10
2016KS0413-2, Illustration till detaljplan Norra Stallgärdet P59, illustrationskarta
2016KS0413-4, Illustration till detaljplan Norra Stallgärdet P57, illustrationskarta
Beslut
Kommunstyrelsen antar vägnamnen Vildängsvägen, Ladugårdsvägen, Skördevägen,
Spannmålsvägen och Brunnsvägen samt Ryttmästarevägen och Hästskovägen.
Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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§ 10
Upphävande av inköps- och anställningsstopp
Dnr 2016/KS0228
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns ekonomiska läge är ansträngt och kommunen måste komma ner
till en lägre kostnadsnivå och få en budget i balans 2017. Kommunfullmäktige uppdrog
vid sitt junisammanträde i år åt styrelse och nämnder att starta ett arbete för att minska
personalkostnaderna med 2%. Minskningen ska ge fullt genomslag nästa år.
Fullmäktige beslutade också att införa generellt anställningsstopp och inköpsstopp för
kommunen som ett ytterligare verktyg för att minska kostnadsutvecklingen.
Ett anställnings- och inköpsstopp är ett verktyg för att tydliggöra ett allvarligt
ekonomiskt läge. Vid granskning av de åtgärder som genomförts sedan juni märks en
stor medvetenhet avseende fullmäktiges beslut. Det finns en generell återhållsamhet
sedan fullmäktiges beslut när det gäller inköp, bl a avseende utbildningsinsatser,
konferenser, studieresor, förbrukningsmaterial, inventarieköp.
Arbetet med beslutet om anställningsstopp går hand i hand med beslutet om att minska
personalkostnaderna med 2 %. Av redovisningarna avseende anställningsstopp framgår
att förvaltningarna under de inledande månaderna har avvaktat med tillsättandet av vissa
tjänster samt att man under perioden med anställningsstopp haft en restriktivitet
avseende vikarieanskaffning.
Av tertialrapport 2 framgår att nettokostnadsutvecklingen har hejdats. I grunden måste
dock ett arbete genomföras i verksamheterna som bygger på effektiviseringar och
rationaliseringar.
Ett halvår har gått sedan fullmäktiges beslut om inköps- och anställningsstopp. Styrelse
och nämnder håller på att arbeta fram sina respektive verksamhetsplaner för 2017
utifrån tilldelad ram. När nämnd eller styrelse har fattat beslut om en sådan
verksamhetsplan, finns det inte längre behov att behålla inköps- och anställningsstoppet
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 147
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-12-06.
Yrkande
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige upphäver inköps- och anställningsstoppen för styrelse och
nämnder från och med den tidpunkt när varje styrelse/nämnd fattar beslut om en
verksamhetsplan för 2017, utifrån tilldelad ram.
Det är av stor vikt att styrelse och nämnder kontinuerligt följer den ekonomiska
utvecklingen och vidtar åtgärder för en ekonomi i balans.
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§ 11
Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen
Oskar Andersson
Dnr 2016/KS0443
Sammanfattning
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare
revideras.
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan.
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive
nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-11 § 148
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-12-08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande för perioden 2017-2018:
- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ingemar
Ottosson eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Jörgen
Andersson i förening med antingen kommunchef Lena Palm eller biträdande
ekonomichef Therese Allansson.
-

Stiftelsen Oskar Anderssons (organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av
kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson eller vid förfall för denne
kommunstyrelsens vice ordförande Jörgen Andersson i förening med antingen
kommunchef Lena Palm eller biträdande ekonomichef Therese Allansson.

-

För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens
ordförande Ingemar Ottosson, vice ordförande Jörgen Andersson, kommunchef
Lena Palm och biträdande ekonomichef Therese Allansson, två i förening.

Löpande ärenden
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.
Beslutet expedieras till
De utsedda
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§ 12
Rekrytering av förvaltningschef för socialförvaltningen
Dnr 2016/KS0442
Sammanfattning
Nuvarande socialchefs förordnande som förvaltningschef går ut 2017-02-28. En
rekryteringsprocess bör påbörjas under början av 2017 för att rekrytera ny
förvaltningschef.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-14 § 149
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016/KS.
Finansiering
Kostnader för rekrytering ska rymmas inom kommunstyrelsens budgetram 2017.
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att påbörja rekrytering av
förvaltningschef för socialförvaltningen under januari 2017.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen föra en dialog i syfte att förlänga
nuvarande förvaltningschefs förordnande i avvaktan på att ny förvaltningschef
anställs.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
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§ 13
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Dnr 2016/KS0444
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2017,
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 2017 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; mars, juni, september och oktober.
Majoritetens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 har sänts ut i
samband med kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11.
Kommunstyrelens budget är 73 959 tkr, vilket är 17 819 tkr mer jämfört med
föregående år. Största förändringen avser Räddningstjänsten som vid årsskiftet
2016/2017 övergår i ett kommunalförbund. Organisatoriskt har Räddningstjänsten
tidigare legat under Miljö- och Byggnämnden, men i och med övergången i
kommunalförbund flyttas den till Kommunstyrelsen.
Vidare har nämnden en utökad ram om 2 800 tkr för att finansiera SOLTAK AB vars
kostnad varit högre än beräknat. Kommunstyrelsen har 1 000 tkr för att täcka eventuella
oförutsedda kostnader inom Utbildningsnämnden. Effektiviseringar om 1 700 tkr görs
främst inom personal- och konsultkostnader. Två tjänster är delvis vakanthållna och
konsulttjänster inom IT och upphandling kommer att fasas ut under året.
Investeringsutrymmet på 1 300 tkr avser utrymme för oförutsedda behov.
Kommunfullmäktige har fastställt exploateringsinkomster på 7,77 mkr för försäljning
av tomter/mark på Stallgärdet, i Göta och Ekeberg samt skogsförsäljning i Lödöse samt
och utgifter på 32 260 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2016-01-09.
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017.
Finansiering
Verksamhetsplanen finansieras inom de av kommunfullmäktige avsatta resurserna.
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Yrkande
Ingemar Ottosson (S):
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för år 2017.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande men med följande
tilläggsyrkande:
1. Prioriterat mål 3 ska kompletteras med att ortsutvecklingsmöten ska genomföras.
2. Nämndens egna mål 15 (revidera kommunens bredbandsstrategi) och mål 16
(Inventera behovet av fiber vid kommunens verksamhetslokaler) ska vara genomfört
2017-04-30.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ingemar Ottossons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen
Anderssons första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Till sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Anderssons
andra tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för år 2017 med det tillägget att
” Nämndens egna mål 15 (revidera kommunens bredbandsstrategi) och mål 16
(Inventera behovet av fiber vid kommunens verksamhetslokaler) ska vara genomfört
2017-04-30.

Beslutet expedieras till
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen (inkl verksamhetsplanen)
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§ 14
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2017/KS0012
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 15
Information från SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0014
Sammanfattning
Information om SOLTAK:s verksamhet kommer att ges av vd:n för bolaget på
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 16
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2017/KS0015
Sammanfattning
Information om aktuella frågor bl a om fortsatt utredning av området vid Lilla Edets
kraftstations inlopp.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 17
Information om flyktingsituationen
Dnr 2017/KS0016
Sammanfattning
Åldersbestämning pågår av våra ensamkommande flyktingbarn. Fortfarande stort behov
av lägenheter. Diskussioner förs också om hur stort behovet kommer att vara framöver
av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 18
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 19
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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