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§ 20
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 21
Information om SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0014
Sammanfattning
Soltak AB har varit i drift i drygt ett år och har idag 95 anställda. Bolaget sköter idag
ekonomi, lön och IT-drift för bl a Lilla Edets kommun.
Under 2016 har Personec (personalsystem) och Agresso (ekonomisystem) driftsatts för
Tjörns kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun och Lilla Edets kommun.
Bolaget har initialt arbetat mycket med att sammanväga fyra kommuners olika kulturer
och arbetssätt.
Från årsskiftet sköter även bolaget ekonomi och löneadministration från Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund.
Under 2017 kommer bolaget arbeta med att optimera befintliga resurser för att
effektivisera och minska sårbarheten och öka flexibiliteten. Vidare ska de arbeta med en
”tjänstekatalog” så kommunerna vet vilka tjänster Soltak AB kan erbjuda och till vilket
pris.
Diskussion förs även om ytterligare uppdrag för Soltak AB såsom olika typer av
specialistkompetenser.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 22
Informationshanteringsplan för personalavdelningen
Dnr 2016/KS0348
Sammanfattning
Informationshanteringsplanen är ett viktigt styrdokument för personalavdelningen som
funktion inom kommunstyrelseförvaltningen. Den styr hela informationshanteringen
avseende avdelningens verksamhet och att dokumenten bevaras och gallras på ett
rättssäkert sätt i enlighet med bestämmelser i arkivlagen (1990:782). Genom detta
styrdokument får man även en effektivare administration och bättre kontroll vid
uppbyggnaden av avdelningens arkiv. Råd avseende bevarande och gallring från
Sveriges kommuner och landsting har beaktats inom aktuellt område i utarbetandet av
denna informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska genomgå
redigering enligt kommunens grafiska profil efter det att kommunstyrelsen beslutat att
anta planen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 5
Tjänsteskrivelse från handläggaren, daterad 2016-11-29
Informationshanteringsplan för personalavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplanen för personalavdelningen.
Beslutet expedieras till
Erik Ander, registrator/arkivarie
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§ 23
Informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen
Dnr 2016/KS0370
Sammanfattning
Informationshanteringsplanen är ett viktigt styrdokument för ekonomiavdelningen som
funktion inom kommunstyrelseförvaltningen. Den styr hela informationshanteringen
avseende avdelningens verksamhet och att dokumenten bevaras och gallras på ett
rättssäkert sätt i enlighet med bestämmelser i arkivlagen (1990:782) och lagen om
kommunal redovisning (1997:614). Genom detta styrdokument får man även en
effektivare administration och bättre kontroll vid uppbyggnaden av avdelningens arkiv.
Råd avseende bevarande och gallring från Sveriges kommuner och landsting har
beaktats inom aktuellt område i utarbetandet av denna informationshanteringsplan.
Informationshanteringsplanen ska genomgå redigering enligt kommunens grafiska
profil efter det att kommunstyrelsen beslutat anta planen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 6
Tjänsteskrivelse från handläggaren, daterad 2016-11-29
Informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplanen för ekonomiavdelningen.

Beslutet expedieras till
Erik Ander, registrator/arkivarie

8

Kommunstyrelsens protokoll

2017-02-15

§ 24
Ny näringslivsstrategi
Dnr 2016/KS0124
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog nuvarande näringslivsstrategi 2012-03-21/§19.
Frågan om att utvärdera nuvarande näringslivsstrategi och därefter arbeta fram en ny
strategi har aktualiserats i Företagscentrum och kommunstyrelsen beslutade att ta fram
en ny näringslivsstrategi i samarbete med Företagscentrum 2016-03-30 § 48.
Kommunen och Företagscentrum har arbetat med näringslivsfrågor med utgångspunkt
från den nuvarande näringslivsstrategin sedan antagandet. Bl a har man genomfört
företagsbesök, arbetat med frågan om handelsutveckling/centrumutveckling, genomfört
starta- eget-kurser, givit ut nyhetsbrev, arrangerat Lilla Edetmässan och genomfört
handelsfrukostar.
Näringslivsstrategin antagen 2012-03-21var både bred och på detaljnivå. Det nya
förslaget till näringslivsstrategi är fokuserad på fyra områden och hålls på en mer
övergripande nivå. Strategin konkretiseras med en handlingsplan som tas i
kommunstyrelsen och där finns möjligheter till mer specifika prioriteringar. Detta ger
möjlighet till ett mer fokuserat och strategiskt arbete för att förbättra näringslivsklimatet
i kommunen.
Under våren har företagscentrum haft arbetsgrupp bestående av Ingemar Ottosson, Julia
Färjhage, Peter Spjuth, Lars Hansson, och Berth Karlsson, samt Kajsa Jernqvist arbetat
med framtagandet av en ny strategi. I arbetet har det tagits hänsyn av de styrdokument
som finns på kommunal och regional nivå såsom Lilla Edets Vision 2020, Västra
Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och
Hållbar tillväxt -Strategiplan för Business Region Göteborg 2016-2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-15 § 7
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare, daterad 2016-12-05
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 48
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-16 § 34
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2016-03-03
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategin.
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§ 25
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Dnr 2016/KS0454
Sammanfattning
Sedan regionbildningen år 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård
genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Inför ny avtalsperiod för hälso- och
sjukvårdsavtalet har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Förslagen har behandlats i kommunerna och VGR med möjlighet att lämna synpunkter.
Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom
förslaget den 25 november 2016 och VästKoms styrelse gjorde detsamma den 6
december 2016.
Den 9 december 2016 ställde sig GR:s förbundsstyrelse bakom förslaget till nytt hälsooch sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt rekommenderar medlemskommunerna att
besluta att anta:
1. förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla
fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs
det med två år i taget.
2. förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april
2017 till den 31 december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Avtalet gäller tiden 1 april 2017 – 31 december 2020. Beslut i kommunerna behöver
således ske senast den 31 mars 2017.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets protokoll 2016-02-01 § 17
 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-01-26
 Beslut från GR:s förbundsstyrelse 2016-12-09
 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
 Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer.
 Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.

3.

Kommunfullmäktige antar förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12
månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen
part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
Kommunfullmäktige antar förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december och som ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
Kommunfullmäktige antar förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
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§ 26
Utredning om vägrätten för vv2002
Dnr 2017/KS0053
Sammanfattning
Konsekvensbeskrivning är upprättad för sträckningen som idag är belagd med en
vägrätt för Trafikverket, se bilaga. Vägen har blivit ett bekymmer i detaljplaneringen för
Gossagården. Trafikverket vill att parterna tar bort vägrätten, vilket skulle innebära att
huvudmannaskapet hamnar på kommunen, då kommunen äger mestadels marken under
vägrätten. Trafikverket sätter mer eller mindre käppar i hjulet för detaljplaneringen i
området, då de vill att så länge vägen är statlig, så skall denna ha en vägstandard. Om
vägen är kommunal då kan kommunen sätta en mer stadslik karaktär på densamma.
Om ett övertagande inte är möjligt vill Trafikverket att en vägplan upprättas utmed
Gossagården och bekostas av kommunen. Till detta kommer krav på att Trafikverket
skall anlägga rondellerna utifrån vägstandard och väglagens krav, vilket kommer
fördyra exploateringen avsevärt, då det är kommunen som skall finansiera projekten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-01 § 8
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-01-24
Konsekvensbeskrivningen
Samrådsyttrande i Norra Gossagårdens detaljplan
Finansiering
Uppdraget utgör inga kostnader.
Yrkande
Lars Ivarsbo (C) föreslår att arbetsutskottets förslag förtydligas till följande lydelse:
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringsavdelningen att initiera processen
med Trafikverket av väg 2002 mellan korsningen av väg 1996 och 2002 och norra
avfarten till Lödöse stationsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringsavdelningen att initiera processen
med Trafikverket av väg 2002 mellan korsningen av väg 1996 och 2002 och norra
avfarten till Lödöse stationsområde.
Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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§ 27
Svar på remissen om nätkoncession för linjeflytt av 400
kV ledning Borgvik-Kilanda vid Öresjö, berörande
Trollhättans och Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0055
Sammanfattning
Detta berör en liten del av den sträckning som Svenska kraftnät ämnar anlägga inom de
västra delarna av kommunen. Hela sträckningen berör naturområde Svartedalen,
Bredfjället och Väktorområdet och fortsätter upp till Öresjö.
Stamnätet för el behöver förstärkas med en 400 kV-ledning mellan stationerna
Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Vid Öresjö i
Trollhättan och Lilla Edets kommuner föreslår Svenska kraftnät att den befintliga 400
kV-ledningen Borgvik - Kilanda flyttas på en omkring 2 lon lång sträcka för att ge plats
åt den nya ledningen.
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt
eliagen (1997:857) tillstånd, nätkoncession för linje. Enligt 6 kap. 4 § miljöbalken ska
alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kräver tillstånd enligt
miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, kommuner,
fastighetsägare och övriga som kan anses vara berörda av aktuell ledning. Denna
samrådsredogörelse syftar till att beskriva samrådets genomförande, sammanfatta
inkomna synpunkter samt bemöta dessa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-15 § 9
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-01-24
Samrådsunderlag från Svenska Kraftnät
Finansiering
Ingen finansiering
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Leif Håkansson (S) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
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Lars Ivarsbo (C) lämnar följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte yttrar sig angående miljöaspekten på
denna lilla del av kraftledningens sträckning, utan avser att lämna yttrande med ett
helhetsperspektiv, då tillfälle bjuds att samråda avseende kraftledningens hela
sträckning igenom Lilla Edets kommun.
Jörgen Andersson (C) och Camilla Olofsson (M) tillstyrker Lars Ivarsbos yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun tackar för möjligheten att yttra sig,
men har inget att erinra angående miljöaspekten avseende flyttning av befintlig ledning
vid Öresjö.
Kommunen avser lämna yttrande med ett helhetsperspektiv, då tillfälle bjuds att
samråda, avseende den nya kraftledningens hela sträckning genom Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark & exploateringschef
Torun Signer, Länsstyrelsen torun.signer@lansstyrelsen.se
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§ 28
Försäljning av del av Fuxerna 6:32
Dnr 2016/KS0449
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-02 att bygga ny förskola vid Ryrsjöskolan i
Göta. Leifab har fått i uppdrag att bygga förskolan och behöver därför köpa mark.
Marken som avses säljas till Leifab är planlagd som kvartersmark för allmänt ändamål
och omfattar ca 6500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 650 000 kr.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 10
Tjänsteskrivelse 2017-01-04, dnr 2016/KS0449-2
Köpeavtal dnr. 2016/KS0449-1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal med Leifab.

Beslutet expedieras till
Lars Wijkmark, VD Leifab
Cecilia Friberg, Mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, Mark- och exploateringsingenjör
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§ 29
Upprustning av gata till nya förskolan i Göta
Dnr 2016/KS0449
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-02 att bygga ny förskola vid Ryrsjöskolan i
Göta. I samband med byggnationen kommer gatan till den nya förskolan behöva rustas
upp och asfalteras till en uppskattad kostnad av 900 000 kr. Åtgärderna finanserias
genom köpeskillingen för tomtförsäljningen till LEIFAB på 650 000 samt att resterande
del bärs av projektet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 11
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-19, dnr. 2016/KS0449-3
Finansiering
Finansiering sker genom köpeskilling för tomtförsäljning samt skolprojektet.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att gatan rustas upp med delfinansiering från
köpeskillingen för markförsäljningen.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 30
Försäljning av Lilla Edet Ström 1:180
Dnr 2017/KS0039
Sammanfattning
Leifab ska på uppdrag av kommunen bygga ett nytt LSS-boende på norra Stallgärdet i
Ström och behöver därför köpa mark. Marken som avses säljas till Leifab för en
köpeskilling om 825 000 kr omfattar ca 2974 kvm.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20, dnr 2017/KS0039-2
Köpeavtal daterat 2017-01-18, dnr 2017/KS0039

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal med Leifab

Beslutet expedieras till
Lars Wijkmark, VD Leifab
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 31
Utbyggnad av Wallströmsliden
Dnr 2017/KS0051
Sammanfattning
2008 antog kommunfullmäktige detaljplan för Tingberg 4:11 mfl för att möjliggöra
byggnation av bostäder vid Wallströmsliden i Lödöse. Någon bostadsbyggnation kom
dock aldrig till stånd då vilket gjorde att lokalgatan som har kommunalt
huvudmannaskap i planen aldrig byggts ut. Snickar Carlsson har nu ansökt om bygglov
för uppförande av fyra parhus om 8 lägenheter. För att kunna genomföra byggnationen
måste nya VA-ledningar anläggas och gatan byggas ut. Finansieringen för utbyggnaden
av gatan på 600 000 kr föreslås ske genom överföring från budgeterade medel för
”Ekeberg nya tomter” till ett nytt projekt för Wallströmsliden, avseende utbyggnad av
gata.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 13
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-23, dnr 2017/KS0051-1
Finansiering
Överföring av 600 000 kr från budgeterade medel för ”Ekeberg nya tomter” till ett nytt
projekt för Wallströmsliden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utbyggnad av gata på Wallströmsliden och att
pengar överförs från ”Ekeberg nya tomter” till ett nytt projekt för utbyggnad av gata vid
Wallströmsliden.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 32
Svar på motion om tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0149
Sammanfattning
Christer Ädel (SD) inkom 2016-03-24 med en motion med förslag om tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun avseende användningen av pyrotekniska
varor.
Förslaget innebär att tillstånd från polismyndigheten ska krävas för användning av
fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.
Undantag ska dock gälla följande tider:
o Från kl 18:00 nyårsafton till kl 03.00 på nyårsdagen
o Från kl 19:00 skärtorsdagen till kl 01.00 på påskdagen
o Från kl 19:00 valborgsmässoafton till kl 01.00 den 1 maj.
Det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
sjukhemmet i Lilla Edet, Lindkullens servicehus i Lilla Edet, Solängs servicehus i
Lödöse och Pilgårdens servicehus på Ström.
Nu gällande föreskrifter reglerar redan att det är förbjudet att använda pyrotekniska varor
närmare än 100 m från sjukhemmet i Lilla Edet, Lindkullens servicehus i Lilla Edet,
Solängs servicehus i Lödöse och Pilgårdens servicehus på Ström.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 att anta reviderade Lokala
ordningsföreskrifter med följande lydelse beträffande fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor:
”Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största
möjliga hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 03.00.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de
särskilda boenden; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström
samt Lilla Edets Ridklubbs anläggning i Göta.”
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 14
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-01-09
Motion från Christer Ädel, daterad 2016-03-24.
Yrkande
Frej Dristig (SD):
Att Lilla Edet kommuns lokala ordningsföreskrift för användning av fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor skrivs om till:
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga
hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att anordna fyrverkerier
eller använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag
från klockan 18:00 påskafton till klockan 03:00 följande dag,
från klockan 18:00 valborgsmässoafton till klockan 03:00 följande dag och
från klockan 18:00 nyårsafton till kockan 03:00 följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från de särskilda
boendena; Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse och Pilgården på Ström samt Lilla
Edets Ridklubbs anläggning i Göta.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera de lokala
ordningsföreskrifter vad avser fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Ulf Wetterlund (L) och Leif Håkansson (S) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Peter Spjuths yrkande
Nej-röst för Frej Dristigs yrkande
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.
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JA
Ingemar Ottosson (S)

NEJ

X

Jörgen Andersson (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Leif Håkansson (S)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

Ulf Wetterlund (L)

X

Camilla Olofsson (M)
Michelle Winkel (L)

AVSTÅR

X
X

Tommy Nilzén (MP)

X

Frej Dristig (SD)

X
6

5

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera de lokala
ordningsföreskrifter vad avser fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Jörgen Andersson (C), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig till förmån för Frej Dristigs yrkande.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
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§ 33
Begäran om utökad kommunal borgen till Leifab
Dnr 2016/KS0431
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har, KF 2014-02-12/§ 5, gått i borgen för det helägda bolaget Lilla
Edets Industri och Fastighets AB, Leifab, med maximalt 600 mkr. På grund av utökade
åtaganden bl.a. Stallarna, Ryrsjöskolan och LSS-boende, så har bolaget ett utökat
upplåningsbehov och begär en borgensram på 750 mkr.
Att gå i borgen för innebär att inträda i någon annans ställe om denne inte kan göra rätt
för sig, till exempel betala amorteringar eller räntor på upplånat kapital.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 § 15
Leifab´s ansökan om utökad borgen, Dnr 2016/KS0431-1
Kommunchefens skrivelse, Dnr 2016/KS0431-2
Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs, under förutsättning att Leifab fullgör sina åtaganden
gentemot kreditgivare. I annat fall kan Lilla Edets kommun krävas att fullgöra dem i
Leifabs ställe. En årlig borgensavgift om 0,45 procent på upplånat belopp erläggs av
Leifab till kommunen. Utnyttjas hela den utökade ramen innebär det 3,4 mkr i
borgensavgift.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över
kommunkoncernens finansiering avseende kommande investeringsbehov.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun så som för egen skuld ingå
borgen för Lilla Edets Industri & Fastighets AB:s, Leifab, förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 750 000 000 kr, jämte därpå löpande räntor och kostnader.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
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§ 34
Beslutsuppföljning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kommunstyrelsen under 2016 och
fram till dagens datum.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 35
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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§ 36
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2017/KS0015
Ärendet utgår.
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§ 37
Information om flyktingsituationen
Dnr 2017/KS0016
Sammanfattning
Fortsatt stort behov av lägenheter till vuxna som fått uppehållstillstånd. Diskussioner
förs med Leifab om möjligheten att tillhandahålla bostäder och kommunledningen
arbetar med att hitta andra alternativ till lösningar.
Diskussion förs även om hur Lilla Edets kommun ska hantera de ungdomar som
Migrationsverket skriver upp i ålder.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 38
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 39
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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