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§ 14
Ansökan om medlemskap i Norra Älvsborgs Räddningsförbund
(Närf)
Dnr 2013/KS0078 Dpl 015
I samband med mål- och resursplanearbetet inför 2013 har förvaltningen fått i uppdrag
att undersöka möjligheten att ansöka om medlemskap i Norra Älvsborgs
Räddningsförbund, Närf. Motivet är i huvudsak två. Dels att kunna säkerställa en
räddningstjänst inför framtiden med rimlig bemanning och god kapacitet att utföra sina
uppdrag samt dels att kunna effektivisera vissa resurser genom att dra nytta av
stordriftens möjligheter och på så vis hushålla med resurserna.
Under arbetets gång har kontakter tagits med Närfs ledning och de har ställt sig positiva
till att Lilla Edets kommun skulle kunna vara medlem i förbundet.
För att ansöka om medlemskap i Närf krävs att Lilla Edets kommun beslutar sig för
vilken räddningstjänst som kommunen vill ha i ett framtida förbund. För att få klarhet i
detta har räddningstjänsten tillsammans med förvaltningen arbetat med underlag och
flera olika scenarier.
Bland annat har arbetsgrupperna gått igenom handlingsplan och styrdokument för skydd
mot olyckor och jämfört denna med Närfs handlingsplan. I ett samgående med Närf
krävs att Lilla Edets kommun antar förbundets gemensamma handlingsplan. Det är inga
större skillnader mellan dessa planer och en anpassning av Närfs handlingsplan med
tillägg av Lilla Edets särskilda förutsättningar bedöms som möjlig.
Arbetsgrupperna har utrett olika bemanningsalternativ utifrån 4-veckorsschema, 5veckorsschema och dygnstjänstgöring. 12 olika alternativ har arbetats fram och dess
ekonomiska konsekvenser har också analyserats.
För att kunna säkerställa att räddningstjänsten klarar sitt uppdrag har de olika
bemanningsalternativen utvärderats med hjälp av en utvärderingsmodell1. Modellen
utgår från kommunens mål, nuläge, risker och kritiska faktorer som ställs mot
bemanningen. En grupp inom räddningstjänsten bestående av två heltidsbrandmän och
två deltidsbrandmän har använt modellen och lämnat sin bild och kommentarer kring de
nio av de olika alternativen.
Utöver detta har förvaltningen låtit en utomstående konsult, Åke Jakobsson f.d.
räddningsförbundsdirektör och stadsdirektör i Göteborg, granska underlaget för att få en
oberoende experts bild av möjlig framtida räddningstjänst.
Den sammantagna bilden av allt utredningsarbete ger vid handen att en ansökan om
medlemskap i Närf inte bara är möjlig utan dessutom rekommenderas med ett
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bemanningsförslag som förbättrar kvalitén på kommunens räddningstjänst utan att
kostnaderna behöver öka.
Förvaltningens förslag till framtida bemanning inom räddningstjänsten är en
organisation med dygnstjänstgöring med 1 arbetsledare och 5 brandmän som fördelas på
en liten styrka innehållande ett befäl samt ytterligare 1 brandman med 90 sekunders
anspänningstid och 4 brandmän med 6 min anspänningstid.
Den lokala beredskapen balansera då väl den lokala riskbilden. Den viktiga
responstiden kan hållas kort dygnet runt med en snabbinsatsstyrka som rycker ut inom
90 sekunder. Även tjänsten ”I väntan på ambulans” IVPA, kan bibehållas i kommunen.
Med denna lösning når räddningstjänsten nästan 70 % av kommunens fastigheter inom
10 minuter vilket är en mycket god kvalitet.
Med detta förslag kommer antalet deltidsbrandmän att minska med åtta. De lokala avtal
som finns mellan deltidsbrandmän och Lilla Edets kommun kommer med ett
medlemskap att upphöra och Närfs avtal kommer att gälla. Detta innebär att nuvarande
deltidsbrandmän kommer få en lägre ersättning än idag.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2013-02-26 § 17
Dimensioneringsutredning 2012/0637 H/A8
Utvärdering bemanningsförslag 2012/0637 H/A16
Kommentarer bemanningsförslag 2012/0637 H/A15
Ekonomi bemanningsförslag 2012/0637 H/A13
Rekommendation från heltispersonal 2012/0637 H/A17
Konsultrapport 2012/0637 H/A18
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige ansöker om medlemskap i Norra Älvsborgs
Räddningsförbund.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utse en styrgrupp att förhandla
och att därefter teckna avtal med Norra Älvsborgs Räddningsförbund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ansöker om medlemskap i Norra Älvsborgs
Räddningsförbund.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utse en styrgrupp att förhandla
och att därefter teckna avtal med Norra Älvsborgs Räddningsförbund.
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§ 15
Taxor och avgifter 2013 – Taxor och avgifter för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en modern VA-taxa pågår och bedöms ta några månader. Under
tiden behöver VA-kollektivet ökade intäkter för att täcka de ordinarie driftskostnaderna
under året.
Den fasta delen av taxan bör höjas för att undvika underskott i finansieringen.
Taxeklass
Vattenmätarstorlek
(avrundade belopp)
1 Qn 2,5 (Qn =
nominellt flöde)
2 Qn 5,0
3 Qn 10,0
4 50 mm
5 80 mm
6 100 mm
7 Enbart avlopp

Nuvarande
exkl. moms
2 909
6 957
19 504
53 240
194 063
390 073
3 836

inkl. moms
3 636
8 696
24 380
66 550
242 579
487 591
4 795

Förslag
exkl. moms
3 345
8 001
22 430
61 226
223 172
448 584
4 411

inkl. moms
4 182
10 001
28 037
76 533
278 966
560 730
5 514

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-02-28 § 9
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige antar höjning av VA-taxan enligt ovanstående tabell.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar höjning av VA-taxan enligt ovanstående tabell.
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§ 16
Årsrapport 2012, Kommunstyrelsen
Dnr 2012/KS0197 Dpl 042
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige och efter årets slut ska en årsrapport
presenteras. Denna rapport redovisar resultatet av år 2012 för kommunstyrelsens
ekonomi, verksamhet och de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen uppfyller sitt grunduppdrag och till övervägande del uppfylls även de
beslutade målen. De mål som inte bedöms uppfyllas har lite olika orsaker till att det blir
så. Det beror bland annat på att de inte går att mäta vissa mål redan nu eller att de inte
tidsmässigt hunnit bli klara under 2012 utan blir klara först i början av år 2013.
Årets ekonomiska resultat är positivt med 1,8 mkr. Det är flera saker som påverkar både
positivt och negativt. Främst är det intäkter avseende en fastighetsförsäljning på +2,3
mkr och kostnader för skredförebyggande åtgärder med -0,6 mkr. Dessutom avskrevs en
fordran på Gårdhallens ekonomiska förening med 0,7 mkr. Sammanlagt blev de
skredförebyggande åtgärderna och avskrivningen av fordran 0,5 mkr högre än vad som
var avsatt i budgeten. Utan fastighetsförsäljningen skulle resultatet varit negativt med
just 0,5 mkr.
Vissa kostnader är lägre i år än föregående år och den som påverkar den ekonomiska
utvecklingen mest är då att kollektivtrafiken inte längre ligger hos kommunen. Det
förekommer också kostnader utöver skredriskerna som är högre än föregående år och då
är det främst lönerna (ökar på grund av lönerevision, men minskar pga. mindre arbetad
tid) samt avskrivningar på investeringar och nedskrivningen av fordran på Gårdahallens
ekonomiska förening.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 11.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0197-1
Årsrapport 2012, kommunstyrelsen, 2012/KS0197-2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten.
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§ 17
Årsredovisning 2012, Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0022 Dpl 042
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet samt ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december
redovisas årsbokslutet i en årsredovisning, vilken denna skrivning omfattar.
Nämnderna har gjort en bedömning över sin förmåga att uppfylla sina grunduppdrag. I
det stora hela så klara nämnderna av det, men bl.a. avviker utbildningsnämnden i och
med att det inom grundskolan fortfarande kvarstår brister avseende elevernas
måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige har beslutat om tio prioriterade mål. Respektive nämnd och
styrelse har därefter konkretiserat dessa för sitt ansvarsområde, vilka det stora flertalet
är uppfyllda. Fyra av de prioriterade målen bedöms vara uppfyllda, ett går inte att
bedöma ännu och fem uppfylls inte.
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål- och resursplanen ingår två riktade
uppdrag, där båda bedöms uppfyllda.
Årets resultat visar på ett överskott om 2,1 mkr, men efter balanskravsutredning
redovisas ettunderskott med 0,2 mkr. Detta kräver ett särskilt ställningstagande i
kommunfullmäktige, där en plan för återställande av detta underskott. Det budgeterade
resultatet var 7,6 mkr, vilket innebär att utfallet är lägre än budget med 5,5 mkr. De
största negativa avvikelserna återfinns hos individnämnden (-3,6 mkr), främst orsakat
av ökade placeringar, hos utbildningsnämnden (-1,7 mkr), främst orsakat av utökat stöd
och en organisation som är svår att driva effektivt, samt hos finans (-1,4 mkr), främst
orsakat av lägre skatteintäkter. Kostnader ingår med 0,8 mkr avseende kommunens del i
skredriskutredningar (10 % av totalkostnaden).
Volymen avseende investering ligger på 36,9 mkr, vilket är 5,0 mkr högre än budget.
Överskridandet orsakas främst av att förorenad mark upptäckts vid ett antal
markarbeten, och sanering måste genomföras samt skredförebyggande insatser.

Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-06
När det gäller exploateringsutgifterna så har dessa främst avsett områdena Ekeberg och
Lödöse stationsområde. Kommunfullmäktige beslutade om inkomster med 6,8 mkr och
utgifter på maximalt 9,0 mkr under året. Utfallet visar på 3,9 mkr respektive 25,6 mkr.
13,4 mkr av utgifterna härleds till inköp av råmark, vilket kommunstyreslen beslutade
om under året. Intäkterna är cirka 3 miljoner lägre än planerat, medan utgifterna är cirka
3 miljoner högre, om ingen hänsyn tas till det av kommunstyrelsen beslutade
markinköpet (beslutet omfattar 21,5 mkr varav 13,4 mkr verkställdes under 2012).
Med ett resultat som efter balanskravsutredning är negativt och inget av de två
finansiella målen uppnås så uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans och
en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2013/KS0022-2
Årsredovisning avseende Lilla Edets kommun 2013/KS0022-1
Yrkande
Ingmar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
1. Komunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar under 2013 återställa det underskottet om 0,2 mkr som
uppstår efter balanskravsutredningen, då det budgeterade överskottet väl täcker detta
underskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Komunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar under 2013 återställa det underskottet om 0,2 mkr som
uppstår efter balanskravsutredningen, då det budgeterade överskottet väl täcker detta
underskott.
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§ 18
Rapportering enligt finanspolicyn
Dnr 2013/KS0051 Dpl 045
Sammanfattning
Den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn fastslår hur likvida medel får
placeras samt hur upptagna lån ska hanteras. Kommunstyrelsen ska erhålla en
redovisning i samband med årsbokslutet.
Bilagt återfinns redovisningar på placerat kapital, utlämnade lån, upplånat kapital samt
ingångna borgensåtaganden. Det upplånade kapitalet är vid årets slut totalt 245 mkr
(ökning med 35 mkr under året) och borgensåtaganden finns på 523 mkr (ökning med
34 mkr), varav merparten avser Leifab. Risken för att kommunen tvingas lösa in borgen
är låg förutom med 6,8 mkr (minskning med 0,9 mkr) där risken är medel eller hög.
Förutom de likvida medlen så finns en placering i form av ett förlagslån hos
Kommuninvest med 2,7 mkr. Kommunen har också lånat ut/förskotterat kapital till
Trafikverket för väg 1996 samt E45 med totalt 31,7 mkr (minskning med 5,5 mkr). En
nedskrivning med 0,7 mkr av kommunens fordran på Gårdahallens ekonomiska
förening har skett och kvarstående utestående lån till dem är 2,9 mkr, vilka ska regleras
i samband med att Leifab förvärvar föreningens byggnad.
Vid bokslutstillfället är den genomsnittliga kapitalbindningstiden 0,87 år (1,58 år fg år),
och 59 % av lånen förfaller till betalning inom ett år (bör enligt policyn vara mindre än
50 %). Orsaken till det är att i princip all upplåning sker rörligt utan kapitalbindning och
räntesäkringar sker genom derivatinstrument. Risken med att inte säkra kapitalet är att
den utlånande parten kan säga upp krediten med kort varsel, men ska kapitalet bindas så
kostar det ett antal räntepunkter. Då nästan all nyupplåning sker via Kommuninvest så
har bedömningen gjorts att kapitalet kommer att finnas tillgängligt. Den genomsnittliga
räntebindningen ligger på 4,37 år (4,68 år fg år), då räntederivat används för att sprida
ränterisker, och andelen ränteförfall inom ett år är 33 % (38 % fg år). Under året har
snitträntan varit 3,05 % (3,25 % fg år) och vid bokslutstillfället är den 2,75 % (3,25 %
fg år).
Utöver de i bilaga redovisade uppställningarna så har Lilla Edets kommun, via
medlemskap i Kommuninvest, ett solidariskt borgensansvar avseende Kommuninvests
skulder. Vi har inte fått uppdaterade siffror från Kommuninvest ännu, men vid
halvårsskiftet var kommunens andel av Kommuninvests totala förpliktelser 452,2 mkr
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 450,1 mkr. Dessutom återfinns
borgensåtagande gentemot tre så kallade sociala boenden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 13
Ekonomichefens skrivelse 2013/KS0051-1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att placerat kapital, utlämnade lån, upplåning samt
ingångna borgensåtaganden sker enligt de riktlinjer som fastställts i finanspolicyn samt
att övriga beslut och redovisningen godkänns.
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§ 19
Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
landsting, dnr Fi2012/4726
Dnr 2012/KS0270 Dpl 040
Sammanfattning
Finansdepartementet har översänt ett förslag till förändringar i inkomstutjämningssystemet, vilket Lilla Edet kommun svarar på, enligt bilaga. Svar ska vara
Finansdepartementet tillhanda senast den 22 mars.
Lilla Edets kommun anser att inkomstutjämningssystemet kan vara kvar som det är idag
och att det föreslagna bidraget som skulle täcka avgiftsbortfallet istället ska fördelas till
de kommuner och landsting som efter systemförändringar får försämrade förutsättningar
jämfört med dagens system. Det viktigaste är dock att kostnadsutjämningssystemets
förändring blir av och om detta förslag är en förutsättning för det så ställer sig Lilla
Edets kommun bakom förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 18
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0270-2
Remissvar 2012/KS0270-3
Förslag till ändringar i inkomstutjämningen 2012/KS0270-1
Yrkande
Ingmar Ottosson (S), ordförande, yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar
istället följande förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun avstår från att lämna yttrande.
Peder Engdahl (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar istället följande
förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag av sitt eget yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun avstår från att lämna yttrande.
Beslutet expedieras till: Finansdepartementet
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§ 20
Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2013-2014
Dnr 2012/KS0235 Dpl 003
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i mål- och resursplan för 2012 att jämställdhetsarbetet
ska vara ett prioriterat område för den innevarande mandatperioden och att en
jämställdhetsberedning skulle tillsättas. Under 2012 ska ett strategidokument för ökad
jämlikhet färdigställas.
Jämställdhetsarbetet i Lilla Edets kommun påverkas av flera olika styrdokument. Bland
dessa främst den europeiska deklarationen CEMR om jämställdhet mellan kvinnor och
män och regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har det regionala ansvaret för jämställdhetspolitiken.
Länsstyrelsen har tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit initiativ till en
länsövergripande strategi för jämställdhet. Information om arbetet med strategin sprids
via ett kommunnätverk där Lilla Edets kommun ingår.
Utifrån de diskussioner som förts i jämställdhetsberedningen har ett förslag till
jämställdhetsstrategi tagits fram för innevarande mandatperiod.
De aktiviteter som föreslås 2013 bedöms rymmas inom budgeterade medel. För 2014
beräknas kostnaden för föreslagna insatser uppgå till ca 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 7
Jämställdhetsberedningens protokoll 2011-11-20/§11
Förslag till jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2013-2014.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar
istället följande yrkande:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till jämställdhetsberedningen för att göra en
kartläggning innan man går vidare med handlingsplanen.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till jämställdhetsberedningen för att göra en
kartläggning innan man går vidare med handlingsplanen.
Beslutet expedieras till
Jämställdhetsberedningen
Kommunchefen
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§ 21
Översyn av bolagsordning för Lilla Edets Industri och
Fastighets AB (Leifab) med anledning av ändringar i
kommunallagen
Dnr 2013/KS0044 Dpl 107
Sammanfattning
Den 1 januari 2013 träder ändringar i kommunallagen ikraft som innebär att
bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter om bl a det
kommunala ändamålet med bolaget, vilka kommunalrättsliga principer som gäller för
bolaget och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen
fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Syftet med
lagändringen är att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin
verksamhet. Genom lagändringen införs också en skyldighet för kommunstyrelsen att
årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet
ändamål och angivna principer.
Kommunkansliet har sett över bolagsordningen i Lilla Edets Industri och
Fastighetsbolag (Leifab) och föreslår att den ändras i enlighet med bilagda förslag i
syfte att uppfylla gällande lagkrav. Förslaget varken begränsar eller utvidgar det
ändamål bolaget har i dag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 9.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2013/KS044-1.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen till ändringar i bolagsordningen för Lilla
Edets Industri och Fastighets AB (LEIFAB) samt följande ändringar:
§4
Första stycket
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjning,
lokalförsörjning för offentliga anläggningar samt lokalförsörjning för
verksamhetsändamål i kommunen.
§ 15
Firmateckning
Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
tas enligt punkt 1.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn
av bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag under 2013.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn
av bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag under 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen till ändringar i bolagsordningen för Lilla
Edets Industri och Fastighets AB (LEIFAB) plus följande ändringar:
§4
Första stycket
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjning,
lokalförsörjning för offentliga anläggningar samt lokalförsörjning för
verksamhetsändamål i kommunen.
§ 15
Firmateckning
Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
tas enligt punkt 1.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
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§ 22
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2013/KS0043 Dpl 003
Sammanfattning
Ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente har tagits fram med
anledning av att en ny bestämmelse har införts i kommunallagen avseende en förstärkt
uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen.
Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kap 1 § 2 st i kommunallagen
(KL). Lagtexten har inte givit närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad.
En ny bestämmelse har införts i kommunallagen med innebörden att kommunstyrelsen i
årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige
har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten skall leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Det
får anses lämpligt att beslutet överlämnas till fullmäktige. En lämplig tidpunkt kan vara
samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen, senast den 15 april året efter det
år redovisningen avser.
Det har inte tagits in några detaljerade regler för återrapportering till fullmäktige. Det
framhålls i propositionen att det är av stor vikt att kommunstyrelsen fattar årligen
återkommande beslut där en bedömning görs av de kommunala bolagens
kompetensenlighet.
Ett sätt att skaffa sig underlag för de årliga besluten är att reglera detta i ägardirektivet
samt genom särskilt uppdrag till lekmannarevisorerna.
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 3 kap 17
och 18 §§ skall kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 10.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2013/KS0043-1.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med
förslaget.
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§ 23
Svar på motion om cykelväg i Västerlanda
Dnr 2012/KS159 Dpl 312
Sammanfattning
Peter Larsson (C) och Karin Hallhagen (C) föreslår i motion daterad 2012-06-12 att
Lilla Edets kommun prioriterar utbyggnad av gång- och cykelväg i Västerlanda och att
man ansöker hos Västra Götalandsregionen och Trafikverket om att Lilla Edet får del av
medlen i länstrafikplanen.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden
behandlade ärendet 2012-12-20 § 71 och lämnar följande yttrande:
”Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till GC-väg i Västerlanda men finansiering
saknas i dagsläget”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 14.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2012/KS0159-7
Motion från Peter Larsson (C) och Karin Hallhagen (C), daterad 2012-06-12.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-12-20/§71
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige är positiv till GC-väg i Västerlanda men finansiering saknas i
dagsläget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun ansöker hos VGR och
Trafikverket att GC-väg i Västerlanda får del av medlen i länstrafikplanen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Jörgen Anderssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 24
Svar på motion om gång- och cykelbro i Göta
Dnr 2012/KS0125 Dpl 100
Sammanfattning
Peder Engdahl (M) föreslår i motion daterad 2012-05-29 att en gång- och cykelbro
snarast byggs i Göta.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden
behandlade ärendet 2012-12-20 § 70 och lämnar följande yttrande:
”Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget. En bro skulle kräva geotekniska
utredningar och stabilitetshöjande åtgärder, vilket tar tid och kostar pngar. Skall bron
tillåta cyklister krävs långa och dyra ramper. Nämnden vill inte lägga resurser på en
provisorisk lösning som förhoppningsvis blir kortlivad. Diskussioner förs kontinuerligt
med Trafikverket om andra lösningar, såsom trafikljus och övergångsställe.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2012-02-06 § 15.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2012/KS0043-4
Motion från Peder Engdahl (M), daterad 2012-05-29
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-12-20/§ 70
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 25
Redovisning av ännu ej besvarade motioner
Dnr 2013/KS0038 Dpl 003
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Peder Engdahl (M) om gång- och cykelbro i Göta (inkom 2012-0530)



Motion från Peter Larsson (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda (inkom 2012-06-20).



Motion från Camilla Waltersson Grönvall (M) och Peder Engdahl (M) om ny
avfart från E45 mot Lödöse (inkom 2013-01-11)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 16
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2013-KS0038-2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ännu ej besvarade motioner.
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§ 26
Tecknande av kommunens postgiro och bankräkning
Dnr 2013/KS0042 Dpl 002
Sammanfattning
Uppdraget att teckna kommunens postgiro och bankräkningar bör knytas till två
personer i förening. Det är viktigt att personkretsen är begränsad men ändå så stor att
kommunen alltid kan fullgöra sina utbetalningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 8.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2013-01-28.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tecknande av Lilla Edets kommuns postgiro och
bankräkningar får ske av Lena Palm, Peter Jimmefors, Tord Mansfield, Elisabeth
Amnell, Marita Lövberg, två i förening.
2. Kommunstyrelsens beslut 2011-01-19/§ 11 upphävs.
Beslutet expedieras till
Berörda

Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-06
§ 27
Val av ett ombud och en ersättare till Kommuninvest
årsstämma 2013-2014
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Kommuninvest ekonomiska förening har årligen en årsstämma. Till denna ska utses 1
ombud och 1 ersättare från Lilla Edets kommun för åren 2013-2014.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-02-06 § 17
Kommunstyrelsens beslut
Ombud: Bert Åkesson, Lilla Edet
Ersättare: Jörgen Andersson, Nygård
Beslutet expedieras till
De valda
Kommuninvest
Registratorn
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§ 28
Yttrande över Trollhättans stads översiktsplan 2013 – Plats för
framtiden
Dnr 2013/KS0035 Dpl 202
Sammanfattning
Trollhättans Stad har översänt förslag till översiktsplan (ÖP) för yttrande.
Samrådshandlingen är godkänd i december av kommunstyrelsen i Trollhättan.
Samrådshandlingen innefattar även vindbruksplanen för Trollhättans kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013/KS0035.
Förslag till beslut dnr 2012/s042.
Förslag 2013/0059, plan.
Samrådsunderlag för Översiktsplanen för Trollhättans stad, Dnr 2013/s042
Yrkande
Minna Salow (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande yttrande:
- För bebyggelsen vid Öresjö finns risk för sanitära problem från enskilda avlopp. Lilla
Edets kommun ser positivt på samarbete inom sophantering och VA i detta område.
- Vindbruksplanen ingår i Trollhättans ÖP. Trollhättans ÖP bör ta hänsyn till Lilla
Edets ÖP vad gäller vindbruksetableringar. En samordning förordas för att planera
bort ”en fortsatt kaotisk vindkraftsutbyggnad”, där intensionen är att nyttja hela
området på bästa sätt, då man bortser kommungränsen. Lilla Edets kommun anser att
det är viktigt med samsyn på områdets natur- och kulturvärden. Även
kommuninvånarnas yttre miljö bör beaktas, genom att belysa eventuella olägenheter,
som kan uppstå i samband med utbyggnaden.
Skyddszonen mot Lilla Edet tas bort i anslutning till befintlig vindbrukspark vid
Högstorp. Skyddszon införs mot Lilla Edets kommun vid Häggsjön.
Lilla Edets kommun hänvisar även till tidigare yttrande från miljöavdelningen
2012-01-27.
Peder Engdahl (M) tillstyrker Minna Salows yrkande.
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Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
- Pendeltågstationen i Upphärad är positiv för landsbygdsutvecklingen i Trollhättans
kommun. Tågstationen gynnar även Lilla Edets kommuninvånare, främst de i norra
och östra delarna av kommunen, genom kortare avstånd till kollektivtrafik och tåg.
Denna intension stämmer väl med ”Lilla Edets miljömål”, antagen 2005.
- För bebyggelsen vid Öresjö finns risk för sanitära problem från enskilda avlopp. Lilla
Edets kommun ser positivt på samarbete inom sophantering och VA i detta område.
- Vindbruksplanen ingår i Trollhättans ÖP. Trollhättans ÖP bör ta hänsyn till Lilla
Edets ÖP vad gäller vindbruksetableringar. En samordning förordas för att planera
bort ”en fortsatt kaotisk vindkraftsutbyggnad”, där intensionen är att nyttja hela
området på bästa sätt, då man bortser kommungränsen. Lilla Edets kommun anser att
det är viktigt med samsyn på områdets natur- och kulturvärden. Även
kommuninvånarnas yttre miljö bör beaktas, genom att belysa eventuella olägenheter,
som kan uppstå i samband med utbyggnaden.
Skyddszonen mot Lilla Edet tas bort i anslutning till befintlig vindbrukspark vid
Högstorp. Skyddszon införs mot Lilla Edets kommun vid Häggsjön.
Lilla Edets kommun hänvisar även till tidigare yttrande från miljöavdelningen
2012-01-27.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Minna Salows yrkande och dels på Jörgen
Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Minna Salows yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande yttrande:
- För bebyggelsen vid Öresjö finns risk för sanitära problem från enskilda avlopp. Lilla
Edets kommun ser positivt på samarbete inom sophantering och VA i detta område.
- Vindbruksplanen ingår i Trollhättans ÖP. Trollhättans ÖP bör ta hänsyn till Lilla
Edets ÖP vad gäller vindbruksetableringar. En samordning förordas för att planera
bort ”en fortsatt kaotisk vindkraftsutbyggnad”, där intensionen är att nyttja hela
området på bästa sätt, då man bortser kommungränsen. Lilla Edets kommun anser att
det är viktigt med samsyn på områdets natur- och kulturvärden. Även
kommuninvånarnas yttre miljö bör beaktas, genom att belysa eventuella olägenheter,
som kan uppstå i samband med utbyggnaden.
Skyddszonen mot Lilla Edet tas bort i anslutning till befintlig vindbrukspark vid
Högstorp. Skyddszon införs mot Lilla Edets kommun vid Häggsjön.
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Lilla Edets kommun hänvisar även till tidigare yttrande från miljöavdelningen
2012-01-27.
Beslutet expedieras till
Trollhättans stad
Miljö- och byggnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
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§ 29
Svar på remiss angående West Swedens framtida inriktning,
organisation och finansiering
Dnr 2013/KS0059 Dpl 106
West Sweden Ideell Förening beslutade på en extra föreningsstämma i november 2012
att till den ordinarie stämman 2013 presentera ett beslutsunderlag rörande West
Swedens framtida organisation.
Olika scenarior har tagits fram som kommunicerats med Västra Götalandsregionen,
Region Halland och Region Värmland, samt kommunalförbunden i Göteborgsregionen,
Fyrbodal och Skaraborg. Det finns idag ingen gemensam syn hos medlemmarna kring
hur West Sweden på bästa sätt kan verka i framtiden. Däremot finns det samsyn kring
att ta fram olika scenarier som kan spegla olika inriktningar av verksamheten framöver.
Göteborgs Stad, Ale, Kungälv och Mölndals kommuner har begärt sitt utträde inför
2014. Scenarierna som är framtagna bygger på ovanstående förändringar, som innebär
en minskad budgetram motsvarande 3,6 mkr år 2014, vilket motsvarar knappt 25 % av
budgeten för år 2013. Om fler medlemmar väljer att begära utträde ur föreningen finns
det på sikt ingen bäring för verksamheten. Idag har West Sweden i uppdrag att arbeta
med både regional utveckling och utveckling av kärnverksamheten. I och med den
mindre budgeten för 2014 kommer inte West Sweden att kunna arbeta lika brett som
tidigare.
I den dialog som förts har framkommit ett antal efterfrågade uppgifter inom områdena
Policyarbete och intressebevakning, Projektverksamhet samt Utbildning och
information. Att arbeta med alla delar är inte möjligt om inte serviceavgiften ökar och
bemanningen utökas med ett antal tjänster. Det har inte heller varit möjligt att hitta ett
gemensamt scenario då behov och efterfrågan sett olika ut mellan medlemmarna.
Resultatet har blivit att man tagit fram tre olika scenarior, se bilaga. Två scenarier utgår
från en oförändrad serviceavgift och ett scenario innebär en halvering av
serviceavgiften. Ett alternativ till de framtagna scenarierna är en avveckling av
verksamheten. Om flera medlemmar väljer utträde ur föreningen så finns inte längre
någon hållbar finansiering av verksamheten.
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West Sweden har varit ett sätt att bedriva lobbyarbete gentemot EU och kanalisera
kunskap, tankar och idéer mellan de västsvenska kommunerna och EU. West Sweden
har haft en viktig roll i detta arbete under en lång tid. Det kan dock vara aktuellt att söka
nya former för samarbete. Göteborgs Stad har gett uttryck för att det även finns
möjlighet att utveckla Göteborgs representationskontor till att även omfatta stöd till i
första hand övriga GR-kommunerna för de kommuner som så önskar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2013-02-26.
Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering,
daterade 2013-02-06.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun föreslår avveckling av
verksamheten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda möjliga
framtida samarbetspartners avseende EU och internationellt samarbete.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda möjliga
framtida samarbetspartners avseende EU och internationellt samarbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun föreslår avveckling av
verksamheten.

Beslutet expedieras till
Kommunchefen
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§ 30
Information om arbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Dnr 2013/KS0007 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR bl a om regionstyrelsens
beslut om förslaget till budget och verksamhetsinriktning för GR 2014 samt rådslaget
om ”Uthållig tillväxt” den 19 mars som samtliga fullmäktigeledamöter är inbjudna till.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 31
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 31)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 32
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt
att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § 32)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

