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§ 131
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden förslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 132
SOLTAK redovisar en 3-årsprognos över framtida
behov av kommunal borgen utifrån befintliga projekt
och framtida kända behov
Dnr 2017/KS0157
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-17 § 71 att från SOLTAK begära en 3årsprognos över framtida behov av kommunal borgen utifrån befintliga projekt och
framtida kända behov.
Bengt Gustafsson, vd för SOLTAK AB, redogör bl a för varför SOLTAK AB behöver
borgensutfästelser och vad Lilla Edet fått för ”sin” del av investeringarna. Totalt
bedöms att ett behov av ytterligare borgensutfästelser i ett 3-årsperspektiv ca 6 mkr.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen,
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§ 133
Placering kapital, Stiftelsen Oskar Anderssons
Donationsfond
Dnr 2017/KS0290
Sammanfattning
Stiftelsens byggnader med tillhörande mark såldes 2015 och under 2016 har övrig mark
och skog sålts. Stiftelsen hade vid 2016-12-31 omsättningstillgångar till ett värde av
4 507 750 kr. Huvuddelen finns i kassan och 132 202 kr placerade i fonder. Placering av
pengarna är nödvändig för att ge god avkastning till stiftelsen.
En stiftelses förmögenhet ska placerad på ett godtagbart sätt enligt lagstiftning 2 kap. 4§
SL. I realiteten innebär detta att förmögenheten ska vara placerad på sätt att den skyddas
mot förluster till följd av riskfyllda placeringar men samtidigt inte urholkas till följd av
inflation genom alltför dålig avkastning.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till välgörande ändamål. Vid utdelning
skall i första hand mindre bönder norr om kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. Testators
gravplats hålles alltid i värdigt skick.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 108
Ekonomi tjänsteskrivelse, Dnr2017/KS290
Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, Placeringsförslag Oskar Andessons
Donationsfond, Dnr 2017/KS-0290

Beslut
1. Kommunstyrelsen placerar medlen enligt placeringsförslag 2, med årlig översyn
eller vid behov.
2. Kommunstyrelsen beslutar att 75% av kapitalet placeras. Resterande kapital regleras
med eventuell skatt på 2016 års resultat och placeras därefter.
Beslutet expedieras till
Carolina Andersson, ekonom
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§ 134
Tertialrapport 2 2017, Kommunstyrelsen
Dnr 2017/KS0346
Sammanfattning
Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med
nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och
planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att samtliga tre
ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 11 av de 18 övriga målen.
Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet
förklaras främst av något lägre arvoden och övriga kringkostnader för den politiska
verksamheten än vad som är budgeterat, låga fackliga kostnader, låga kostnader för
skred. Mark och exploatering visar ett överskott då det skett fastighetsförsäljningar samt
varit lägre personalkostnader än budgeterat. Den kommungemensamma
administrationen visar ett för perioden positivt utfall då driftskostnader för ett nytt
ärendehanteringssystem skjutits framåt i tiden samt lägre personalkostnader pga. att
vissa tjänster delvis är föräldraledighet. Den oförutsedda posten för utbildningsnämnden
finns outnyttjad då det pågår arbete med att utreda utbildningsnämndens ekonomiska
läge.
Prognosen visar ett överskott vid året slut på 1,9 mnkr. För skredkostnader visar
prognosen ett överskott på 0,1 mnkr, för mark och exploateringsverksamheten ett
överskott på 1,3 mnkr till följd av vakanser samt fastighetsförsäljning, och den
kommungemensamma administrationen visar ett underskott främst pga. delvis
ofinansierad ekonomichefstjänst och ökade kostnader för SOLTAK. Prognosen för
posten oförutsett utbildningsnämnden är att en tredjedel ska användas för utredning
under hösten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 104
Ekonomi tjänsteskrivelse, Dnr2017/KS0346
Lilla Edets kommun, Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2017, Dnr 2017/KS0346
Yrkande
Camilla Olofsson (M):
Utbildningsnämnden får ta i anspråk de 667 tkr som finns kvar av de avsatta medlen för
”oförutsett utbildningsnämnden”.
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Julia Färjhage (C), Andreas Nelin (M) yrkar bifall till Camilla Olofssons yrkande.
Ulf Wetterlund (L) yrkar avslag på Camilla Olofssons yrkande.
Carin Thorén-Hansson (S):
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att redovisa hur medlen (oförutsett
utbildningsnämnden), som kommunchefen fick rådighet över genom beslut på
kommunstyrelsen den 31 maj, har använts och återkomma med redovisningen på
kommunstyrelsen den 22 november 2017.
Ulf Wetterlund (L) yrkar bifall till Carin Thorén-Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågan han om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Camilla Olofssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs:
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för bifall till Camilla Olofssons yrkande
Nej-röst för avslag av Camilla Olofssons yrkande
JA
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Julia Färjhage (C)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Malin Edvardsson (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Anders Johansson (SD)

NEJ
X

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

-

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har således
avslagit Camilla Olofssons yrkande.
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Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Carin ThorénHanssons yrkande och finner att yrkandet bifalls.
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 2 2017.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att redovisa hur medlen (oförutsett
utbildningsnämnden), som kommunchefen fick rådighet över genom beslut på
kommunstyrelsen den 31 maj, har använts och återkomma med redovisningen på
kommunstyrelsen den 22 november 2017.
Reservation
Julia Färjhage (C), Andreas Nelin (M), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och
Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Camilla Olofssons
yrkande.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
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§ 135
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
Tertialrapport 2 januari – augusti 2017 avseende Lilla Edets kommun
Ekonomichefens skrivelse

Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S)
1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 2 2017.
Julia Färjhage (C):
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder att redovisa hur de arbetat med målet
om jämställd service till medborgarna på kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober.
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
Ulf Wetterlund (L):
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.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår vart och ett av
yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga yrkanden.
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder att redovisa hur de arbetat med
målet om jämställd service till medborgarna på kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 oktober.

12

Kommunstyrelsens protokoll

2017-10-04

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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
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§ 136
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
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2017/KS0345.
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.
Julia Färjhage (C), Andreas Nelin (M), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och
Anders Johansson (SD) meddelar att de inte deltar i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S):
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.
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.
 att Mål- och Resursplanen 2018 fastställs i allt övrigt.
Skattesatsen fastställs till 22:37 kr för 2018
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Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 december. På grund av den försenade Mål- och resursprocessen
försenas även nämndernas process med sina verksamhetsplaner. Nämnderna ska besluta
om sina verksamhetsplaner senast i januari 2018.
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen beslutar revidera MoR-dokumentet, innan kommunfullmäktige, med
följande:
Budgeterat resultat innan förändring av förslaget
Höjning 50 st invånare
Löneförslag 2,8 % istället för 3,0 %
Till Utbildningsnämnden

+ 5 180
+ 2 439
+ 1 230
- 5 500

Budgeterat resultat 2018

+ 3 349

Ulf Wetterlund (L):
Kommunstyrelsen beslutar revidera MoR-dokumentet, innan kommunfullmäktige, med
följande:
"I budgeten anges även vilka nämnder som ska arbeta med
målet. Det finns en ansvarig nämnd med ett särskilt
ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas
bidra till måluppfyllelse kallas berörd nämnd.
Ansvariga nämnder ansvarar för att;
• arbetet med målet samordnas inom kommunen
• bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring
av målet
Ansvariga nämnders förvaltningar ansvarar för att;
• sammanställa vad adresserade nämnder gör för att bidra
till måluppfyllelse
• följa upp arbetet och göra en samlad analys
Berörda nämnder ansvarar för att;
• arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse
• samverka med övriga berörda nämnder
Berörda nämnders förvaltningar ansvarar för att;
• följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden
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Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar revidera MoR-dokumentet, innan kommunfullmäktige,
med följande:
Budgeterat resultat innan förändring av förslaget
Höjning 50 st invånare
Löneförslag 2,8 % istället för 3,0 %
Till Utbildningsnämnden
Budgeterat resultat 2018

+ 5 180
+ 2 439
+ 1 230
- 5 500
+ 3 349

2. Kommunstyrelsen beslutar revidera MoR-dokumentet, innan kommunfullmäktige,
med följande:
"I budgeten anges även vilka nämnder som ska arbeta med
målet. Det finns en ansvarig nämnd med ett särskilt
ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas
bidra till måluppfyllelse kallas berörd nämnd.
Ansvariga nämnder ansvarar för att;
• arbetet med målet samordnas inom kommunen
• bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring
av målet
Ansvariga nämnders förvaltningar ansvarar för att;
• sammanställa vad adresserade nämnder gör för att bidra
till måluppfyllelse
• följa upp arbetet och göra en samlad analys
Berörda nämnder ansvarar för att;
• arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse
• samverka med övriga berörda nämnder
Berörda nämnders förvaltningar ansvarar för att;
• följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden”

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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:
l. Kommunfullmäktige till 809 tkr
m. Valnämnden 300 tkr
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Revision till 501 tkr.
Kommunstyrelsen till 75 495 tkr.
Överförmyndarnämnden 1 803 tkr.
Tekniska nämnden till 22 419 tkr.
Miljö- och byggnämnden till 5 555 tkr.
Omsorgsnämnden till 216 601 tkr.
Individnämnden till 91 384 tkr.
Utbildningsnämnden till 321 686 tkr.
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.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 137
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
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
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för sotning och brandskyddskontroll Lilla Edets
kommun
2. Kommunfullmäktige noterar att taxan årligen justeras med Sotningsindex.
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§ 138
Gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och
Vänersborgsviken. Underlag inför beslut om
information
Dnr 2017/KS0348
Sammanfattning
Ärendet handlar om att besluta att, utan eget ställningstagande till förslaget, godkänna
att informera allmänhet och berörda för att få in synpunkter på föreliggande förslag till
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken.
Vattenresursen Göta älv och Vänersborgsviken är gemensam för flera kommuner och
det har ansetts som betydelsefullt att samarbeta och utveckla gemensamma
förhållningssätt och regelsystem för denna gemensamma resurs. Diskussionen om att
skapa ett gemensamt vattenskyddsområde som omfattar de intagslägen där kommunerna
hämtar vatten för dricksvattenproduktion har funnits sedan början av 2000-talet. Bland
annat anges detta som en viktig åtgärd i de regionala vattenförsörjningsplaner för
Göteborgsregionen som tagits fram både 2003 och 2014.
Arbetet med vattenskyddsområdet initierades vid ett seminarium i januari 2008 där
politiker och tjänstemän inom VA-teknik, miljö, planering och kommunledning från
kommunerna längs Göta älv och Vänersborgsviken deltog tillsammans med industrin
och berörda myndigheter. Samtliga kommuner deltog på seminariet som följdes upp
med ett beslut om en förstudie som genomfördes samma år. Efter förfrågan i januari
2009 från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), förbundsstyrelsen, beslutade
samtliga berörda kommuner att medverka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 94
Ett vattenskyddsområde – skydd för 700 000 människors dricksvatten, 2017-09-11
Förslaget till skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens
vattenskyddsområde, 2017-09-04
Karta märkt ARBETSMATERIAL ”Utkast till vattenskyddsområde – Göta Älv och
Vänersborgsviken Version 2013-10-23
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, utan eget ställningstagande till förslaget, informera
allmänhet och berörda för att få in synpunkter på föreliggande förslag till
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken.

Beslutet expedieras till
GR
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 139
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
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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen, då kommunstyrelsen ser positivt på
framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet.

24

Kommunstyrelsens protokoll

2017-10-04

§ 140
Utökning av planområdesgräns för detaljplan
Ljungbacken 3 & 4
Dnr 2015/KS0267
Sammanfattning
LEIFAB äger fastigheterna Ljungbacken 3 och 4, vilket utgör tidigare badhuset. En
planbeskedsansökan har inkommit från LEIFAB om att få bygga nya bostäder på
fastigheterna. Kommunen har påbörjat ett detaljplanearbete efter beställning för att
ändra befintlig detaljplan.
Lilla Edets vattenverk försörjde enligt SWECO VA-utredning från 2012 ca 7500
personer i Lilla Edet, Göta, Ström, Lödöse och Nygård. Kommunens
bebyggelseplanering innebär att antalet invånare kommer att öka i tätorterna och
därmed även behovet av vattenproduktion. Det innebär på lång sikt att befintligt
vattenverk behöver byggas ut för att klara kommunens vattenförsörjningsbehov.
Tekniska avdelningen bedömer att utbyggnaden av vattenverket kräver ianspråktagande
av fastigheten Ljungbacken 4. Redan idag belastar vattenverkets byggnad del av
Ljungbacken 4. Vattenverket är beläget på en strategisk plats med tillfredställande djup
på intagsledningen samt att matarledningen utgår från verket för distribution av
dricksvatten till stora delar av kommunen.
Nya detaljplanearbetet avser en utökning av planområdesgräns för att inkludera
fastigheten Ljungbacken 5. Utökning av planen avser detaljplanering för vattenverk som
är av samhällsviktig funktion.
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(Föreslagen utökning av planområdesgräns)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 100
Dnr: 2017/S227 – Tekniska nämnden protokoll § 47 2017-08-23
Dnr: 2012/S170 – Lilla Edets kommuns framtida VA-försörjning 2012-05-09
Dnr: 2015/KS0267-34 – Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Finansiering
Detaljplanen ska finansieras till hälften av tekniska avdelningen och till hälften av
LEIFAB.
Yrkande
Ulf Wetterlund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen beslutar inkludera även fastigheten Ljungkullen 5 i planområdet.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ulf Wetterlunds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
därefter Ulf Wetterlunds tilläggsyrkande.
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Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om utökning av planområdesgräns.
Kommunstyrelsen beslutar inkludera även fastigheten Ljungkullen 5 i planområdet.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, t.f mark- och exploateringschef
Ilir Musa, planarkitekt
Leifab
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§ 141
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 20182022, Samrådsredogörelse och antagandehandling
Dnr 2016/KS0425
Sammanfattning
Regering och riksdag har fastslagit att det nationella målet för bostadspolitiken är en
långsiktig väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun
planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Planeringen ska även omfatta riktlinjer
för bostadsförsörjningen, vilka ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla
följande uppgifter:


Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.



Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.



Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram med
utgångspunkt i de nationella, regionala och kommunala målen. I programmet finns
riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal,
befolkningsutveckling och bostadsbyggande, befintligt bostadsbestånd, planerad
bostadsbyggnation, bostadsbehov för olika grupper samt en avslutande diskussion.
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd under perioden
2017-04-27—2017-09-30. Utifrån inkomna yttranden har kompletteringar och
ändringar gjorts.
Ändringar och kompletteringar
Utifrån inkomna yttranden har följande kompletteringar och ändringar gjorts i
bostadsförsörjningsprogrammet.
 Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att ändras och avse perioden 20182022.
 Statistiken uppdateras och redovisas könsuppdelad.
 Ny befolkningsprognos.
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Uppdaterad tabell för planerad bostadsbyggnation samt att kolumnen avseende
”Aktör” tas bort.
Förtydligande om att kommunen inte använt medborgardialog vid planering av
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Tillägg om VA-försörjning, dialogmöte med kommuninvånare vid
detaljplanering och informationsutbyte med Ale kommun.
Avsnittet om bostadsbehov är uppdaterat utifrån länsstyrelsens
bostadsmarknadsanalys 2017.
Dispositionen för behov för äldre och funktionsnedsatta har ändrats i
programmet.
Uppdaterad avslutande diskussion.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse, dnr 2016/KS0425-39, daterad 2017-10-02
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2018-2022, antagandehandling,
dnr 2016/KS0425-40
Tjänsteskrivelse, dnr 2016/KS0425-41, daterad 2017-10-02
Yrkande
Andreas Nelin (M):
Kommunstyrelsen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändringar:


Fastighetsbeteckningarna där det är möjligt ändras till område/ plats för att lättare
kunna lokalisera vilket område det berör. Ex Ryr 4:3 som tidigare hette Ryrsjöns
ängar, Hanström 3:5 som hette Bigården etc.



Att antalet bostäder justeras på Ljungkullen till 60



Att antalet bostäder justeras på Hanström till 80 samt att upplåtelseformen
hyresrätt läggs till.



Att det redaktionellt ändras till AB Edethus i hela dokumentet

Julia Färjhage (C) och Camilla Olofsson (M) tillstyrker Andreas Nelins yrkande.
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Linda Holmer Nordlund (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen som får i uppdrag att arbeta
om bostadsförsörjningsprogrammet till att innefatta följande:


Arbeta in en bred och tydlig analys där det inte bara konstateras att utan att svara
på hur



Arbeta in och konsekvensbeskriv hur övriga samhället (skola, förskola, VAförsörjning kopplat till ekonomisk beskrivning) påverkas av en ökad
befolkningsökning utöver vårt fastställda mål på 1 %.



Involvera andra kommunala förvaltningar, AB Edethus samt övriga aktörer
som finns på bostadsmarknaden att vara aktiva och medverkande i själva
konstruerandet av programmet och inte enbart som remissinstans.



Arbeta in hur befintligt bostadsbestånd kan utvecklas och anpassas för att
möta upp krav på tillgänglighet eller förändrade behov

Peter Spjuth (V), Malin Edvardsson (S) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Linda Holmer
Nordlunds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
Därefter enas kommunstyrelsen om att Andreas Nelins ändringsyrkande kan arbetas in i
samband med återremissen.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen som får i uppdrag att arbeta
om bostadsförsörjningsprogrammet till att innefatta följande:


Arbeta in en bred och tydlig analys där det inte bara konstateras att utan att svara
på hur



Arbeta in och konsekvensbeskriv hur övriga samhället (skola, förskola, VAförsörjning kopplat till ekonomisk beskrivning) påverkas av en ökad
befolkningsökning utöver vårt fastställda mål på 1 %.



Involvera andra kommunala förvaltningar, AB Edethus samt övriga aktörer
som finns på bostadsmarknaden att vara aktiva och medverkande i själva
konstruerandet av programmet och inte enbart som remissinstans.



Arbeta in hur befintligt bostadsbestånd kan utvecklas och anpassas för att
möta upp krav på tillgänglighet eller förändrade behov
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Fastighetsbeteckningarna där det är möjligt ändras till område/ plats för att lättare
kunna lokalisera vilket område det berör. Ex Ryr 4:3 som tidigare hette Ryrsjöns
ängar, Hanström 3:5 som hette Bigården etc.



Att antalet bostäder justeras på Ljungkullen till 60



Att antalet bostäder justeras på Hanström till 80 samt att upplåtelseformen
hyresrätt läggs till.



Att det redaktionellt ändras till AB Edethus i hela dokumentet

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Anna Stenlöf, tf mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 142
Försäljning av mark till Lilla Edets Pastorat
Dnr 2017/KS0349
Sammanfattning
Lilla Edets Pastorat har inkommit med en förfrågan om att köpa mark för att bygga
personal- och förrådsbyggnad. Marken som de önskar köpa är ca 1420 kvm och ligger i
nära anslutning öster om E45 vid kyrkogården. Området är idag inte detaljplanelagt.
Pastoratet har fått bygglov beviljat för åtgärderna. Köpeskillingen är 213 000 kr och
Pastoratet står för lantmäterikostnaden. Betalning och tillträde sker när
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 96
Tjänsteskrivelse dnr 2017/KS0349-2, daterad 2017-09-11
Köpeavtal dnr 2017/KS0349-1, daterat 2017-09-08
Översiktskarta dnr 2017/KS0349-3
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal med Lilla Edets Pastorat

Beslutet expedieras till
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
Kathe Berggren, Lilla Edets Pastorat (inkl påskrivet avtal)
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§ 143
Markanvisningsavtal för del av Norra Gossagården
Dnr 2017/KS0338
Sammanfattning
Markanvisningsavtalet gäller för del av Tingberg 14:1 om ca 8000 kvm. Avtalet ger
Exploatören ensamrätt att fram till och med 2018-12-31 förhandla med Kommunen om
överlåtelse av mark, som inom Området anges som kvartersmark i den nya detaljplanen.
Kommunen och Exploatören ska tillsammans verka för att området planläggs för
kvartersmark med bostäder om max två våningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 97
Tjänsteskrivelse dnr 2017/KS0338-2, daterad 2017-09-11
Markanvisningsavtal dnr 2017/KS0338-1, daterat 2017-09-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Lilla
Edets kommun och Snickar Carlsson i Lödöse Aktiebolag

Beslutet expedieras till
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
Snickar Carlsson i Lödöse Aktiebolag, Boplatsvägen 9, 463 72 Lödöse (inkl påskrivet
avtal)
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§ 144
Strategiskt markförvärv Ström 4:15
Dnr 2017/KS0335
Sammanfattning
LEIFAB har tidigare inkommit med förfrågan om att sälja delar av deras markbestånd.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 § 74 att fastigheten Ström 4:15, som ligger
strax norr om Ström, ska säljas till kommunen där möjlighet finns att på sikt exploatera
för bostäder. Fastigheten är ca 22 ha varav ca 12 ha omfattar jordbruksmark och ca 7 ha
skog och resterande del övrig mark. På uppdrag av LEIFAB har Areal utfört en
värdering av området där fastigheten värderats till 1 500 000 kr, varav 600 000 kr för
jordbruksmarken, 825 000 kr för skogsmarken och 75 000 kr i mervärde. Utöver
köpeskillingen tillkommer lagfartskostnad på 64 575 kr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 98
Tjänsteskrivelse dnr 2017/KS0335-3, daterad 2017-09-12
Köpeavtal dnr 2017/KS0335-2, daterad 2017-09-04
Värdering dnr 2017/KS0335-1, daterad 2017-07-18
Finansiering
Överföring av 1 564 575 kr från budgeterade medel för ”Ekeberg nya tomter” för
strategiskt markförvärv.
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal mellan Lilla Edets
kommun och LEIFAB
2. Kommunstyrelsen godkänner att medel tas från ”Ekeberg nya tomter” för
strategiskt markförvärv
Beslutet expedieras till
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
Lars Wijkmark, VD LEIFAB (inkl påskrivet avtal)
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 145
Adressområde Södergården
Dnr 2017/KS0027
Sammanfattning
Namnsättning av adressområden fastställs av kommunen.
Södergården finns i dag angivet på Lantmäteriets fastighetskarta, med ungefärligt läge.
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang
användas i sin godkända form. Södergården finns med i Lantmäteriets karta ”Kartsök
och ortnamn”.
Fastigheten med blått markerat område (Ström 1:196) föreslås få adressområdet
Södergården.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta adressvägnamnet Södergården.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, tf mark- och exploateringschef
Anne-Marie Wallin, GIS-tekniker
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§ 146
Markanvisningsavtal Centralen 4
Dnr 2017/KS0259
Sammanfattning
Markanvisningsavtalet berör Centralen 4. Fastigheten är 1386 kvm och i detaljplanen
ges möjlighet att bygga ca 20 bostäder och några handelslokaler.
Boendeparkering skall tillskapas inom fastigheten.
Markanvisningen är giltig till och med 2018-08-30, ett år efter beslut i
Kommunstyrelsen.

Ärendet
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och Rioni Holding AB.
Avtalet skall godkännas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 102
Detaljplan 1462-P68
Kostnadskalkyl för allmän mark, Liljewalls 2009

Finansiering
Prioriterad åtgärdsplan i anslutning till exploateringsfastigheten.
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1. Omförhandla parkeringsavtalet med Hemsö, ca 40 platser.
Arbetsparkeringen flyttas sedemera till Fuxernas p-plats, där tillståndskort kan gälla.
Idag står flera pendlare och ”Nettohus”-boende på denna p-plats, men en
förflyttning av pendlarna till pendelparkeringen vid södra eller norra infarten bör
fungera. Boendeparkeriing inom Hemsö´s fastighet kväll och natt, samt dagtid
allmän parkering till förmån för både service och handel.
Kostandskalkyl: Ca 100 000 kr/år, idag ingår en större del av denna avgift i
hyreskontraktet.
2. Iordningställ Göteborgsvägen mellan Centralen 4 och ”Folkets hus”- kvarteret,samt
den del av Edsgatan som ligger mellan Centralen 3 och 4.
Kostnadskalkyl: 6 767 000 kr för rivning av befintligt, kantsten, asfaltering,
murar, trappor, träd, VA och rännstenar, belysning, dagvattenmagasin och
utrustning. Exploateringskalkylen för Centralen 4 finansierar dv-magasin och
rännstensbrunnar med 610 000 kr.
3. Ny parkering söder om Centralen 4 och borttag av den som ligger strax brevid, samt
ändring av Järnvägsgatans sträckning och anläggning av stannfickor utmed
Centralen 4. Kostnadskalkyl: 4 675 000 kr för parkering, kantsten, asfaltering,
belysning, dagvatten och träd. Exploateringskalkylen för Centralen 4 finaniserar
parkeringen med 600 000 kr.
Vinsten för Centralen 4 är 2 650 000 kr. och kan läggas in i någon etapp.
Tidplanen är inte preciserad, men parkeringsavtalet med Hemsö bör vara klart till
inflyttningen, i övrigt kan punkt 2 och 3 planeras in i mål- och resursplanen, då
ekonomin så tillåter.
Yrkande
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet med tillägget att avtalstiden ska
förlängas till 2019-08-31 under förutsättning att exploatören godkänner detta. Under
2017/2018 satsas tid och resurser för att utreda kommunens åtaganden och kostnader i
projektet.
Ulf Wetterlund (L) och Malin Edvardsson (S) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Frej Dristig (SD), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Andreas Nelin (M)
tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Julia Färjhages yrkande
Nej-röst för Peter Spjuths yrkande
JA
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Julia Färjhage (C)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Malin Edvardsson (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Frej Dristig (SD)

NEJ
X

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

-

Vid omröstningen av ges 5 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har således
beslutat enligt Peter Spjuths yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet med tillägget att avtalstiden ska
förlängas till 2019-08-31 under förutsättning att exploatören godkänner detta. Under
2017/2018 satsas tid och resurser för att utreda kommunens åtaganden och kostnader i
projektet.
Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, tf mark- och exploateringschef
Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
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§ 147
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 103
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-18.
Yrkande
Andreas Nelin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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.
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§ 148
Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, tillika folkhälsoutskott
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 88
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-15
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Andreas Nelin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med den ändringen att
kommunstyrelsen ska starta kl 8.00
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde ska starta kl 08.30.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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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§ 149
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
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-09

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige noterar information om ej besvarade motioner.
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§ 150
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 90
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-04
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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.
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§ 151
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 91
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-28
Individnämndens protokoll 2017-08-23 § 51

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente enligt ovanstående.
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§ 152
Tolkning av arvodesbestämmelserna avseende fast
arvode
Dnr 2017/KS0356
Sammanfattning
Camilla Olofsson (M) inkom 2017-09-11 med en förfrågan om att erhålla
mellanskillnaden mellan ordförande och vice ordförandearvodet under perioden
2017-05-03 till och med 2017-06-14 då ordförandeposten i utbildningsnämnden var
vakant.
Enligt arvodesbestämmelserna § 13 ska frågor om tolkning och tillämpning av
arvodesbestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 92
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-09-12
Skrivelse från Camilla Olofsson, daterad 2017-09-11
Finansiering
Eventuell kostnad belastar utbildningsnämnden.
Jäv
Camilla Olofsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Peter Spjuth (V) och Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Camilla Olofsson (M) erhåller mellanskillnaden mellan
ordförande och vice ordförandearvodet i utbildningsnämnden under perioden
2017-05-03 till och med 2017-06-14.
Beslutet expedieras till
Camilla Olofsson
Soltak, lön
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§ 153
Yttrande över aktualisering av äldre angivna
riksintresseanspråk för energiproduktion
Dnr 2017/KS0353
Sammanfattning
I april 2017 fick Länsstyrelsen en remiss från Energimyndigheten avseende förslag på
aktualisering av äldre angivna riksintressen för energiproduktion (värmekraftverk) samt
angivande av riksintressen för energidistribution (stamnät/regionnät). I samband med
detta gav Länsstyrelsen även berörda kommuner möjlighet att lämna synpunkter i
ärendet. Ett fåtal synpunkter inkom från kommunerna. Länsstyrelsen svarade på
remissen den 2017-05-24.
Energimyndigheten har därefter kontaktat Länsstyrelsen Västra Götaland för ett
telefonmöte i oktober, då frågan om riksintresse för energidistribution ska diskuteras
ytterligare.
Länsstyrelsens ger kommunerna möjlighet att innan ovanstående möte lämna
synpunkter på Länsstyrelsens yttrande och/eller Energimyndighetens förslag angående
energidistribution. Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 13
oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 § 107
Länsstyrelsens remissvar.
Samrådsunderlag från Energimyndigheten.
Finansiering
Yttrandet innebär inte ställningstagande avseende finansiering.
Beslut
Kommunstyrelsens yttrar sig enligt följande:
Lilla Edets kommun ser negativt på generella utpekanden av riksintresse för
energidistribution för stam- och regionnät som är anslutna till riksintresse för
energiproduktion. Lilla Edets kommun vill se en tydligare konsekvensbeskrivning av
vad detta kan medföra ur ett naturvårds- och markägarintresse vid exempelvis
breddning av skogsgator.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
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§ 154
Kommunens krisberedskap
Dnr 2016/KS0401
Sammanfattning
I kommunerna är det kommunstyrelsen som har ansvaret för krisberedskapen och för att
samordning sker inom kommunen med exempelvis företag, landsting, polis och andra
myndigheter. Kommunen ska analysera risker och sårbarheter och ha en plan för hur de
ska hantera extraordinära händelser. Kommunstyrelsen ansvarar även för att
information ges till kommuninvånarna. Det operativa arbetet med krisberedskapsfrågor
sker inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunerna erhåller ett årligt statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) för arbetet med krisberedskap, bl a till delfinansiering av en tjänst
inom krisberedskap. I samband med att en vakans uppstod vid
kommunledningsförvaltningen avseende tjänsten, fattades beslut om att tillfråga Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund angående möjlighet att köpa tjänsten av förbundet.
Detta eftersom allt fler räddningstjänster får uppdrag som utförare att arbeta med en
bredare ansats i det förebyggande arbetet.
MSB ser mycket positivt på denna typ av samarbete men påpekar att det ur ett
krisberedskapsperspektiv är viktigt att förberedelserna för kriser inte blir
bortprioriterade framför vardagshändelser (olyckor m.m.) vid ett sådant samarbete och
att kommunerna måste säkerställa att de fullföljer sina skyldigheter enligt lag.
Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att de
ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom
kommunen före, under och efter extraordinära händelser. I uppgiften ligger också att
samordna information till allmänheten under sådana händelser. Kommunerna äger och
driver även egen samhällsviktig verksamhet.
Lilla Edets kommun har redan nu ett mycket bra samarbete med
räddningstjänstförbundet och det är viktigt att detta samarbete utvecklas. Vi ser dock att
frågorna kring krisberedskap blir alltmer komplexa och inträffar oftare än tidigare,
senast var för kommunens del, haveriet avseende fartyget Sternö. Arbetet med
krisberedskap bör ingå och ta sin utgångspunkt i kommunernas ordinarie planeringsoch uppföljningsprocesser.
Kommunledningsförvaltningen gör därför den bedömningen att kommunen inte ska
köpa krisberedskapstjänsten utan att tjänsten ska ingå i kommunens organisation.

48

Kommunstyrelsens protokoll

2017-10-04

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-25.
Kommunstyrelsens beslut 2016/§ 169.
Finansiering
Inom ramen för kommunens budgeterade medel för krisberedskap.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S):
Kommunstyrelsen upphäver beslut 2017/§ 169. Beslutet innebär att tjänsten avseende
krisberedskap även fortsättningsvis organiseras inom kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut 2017/§ 169. Beslutet innebär att tjänsten avseende
krisberedskap även fortsättningsvis organiseras inom kommunen.

Beslutet expedieras till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Lena Palm, kommunchef
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§ 155
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska förrättas efter att Mats Nilsson
(V) avgått från kommunstyrelsen. Linda Holmer Nordlund (V) har valts till ledamot i
kommunstyrelsen.
Yrkande
Peter Spjuth (V) förslår Linda Holmer Nordlund (V) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Frej Dristig (SD) föreslår sig själv till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuths yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Linda Holmer Nordlund (V) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Linda Holmer Nordlund
Soltak, lön
Förtroendemanaregistret
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 156
Beslutsuppföljning
Dnr 2017/KS0233
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.

51

Kommunstyrelsens protokoll

2017-10-04

§ 157
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.

52

Kommunstyrelsens protokoll

2017-10-04

§ 158
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 159
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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