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§ 79
Årsredovisning för Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr 2012/KS0088 Dpl 042
Sammanfattning
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har
översänt årsredovisning och årsberättelse för sin verksamhet 2011.
Årets ekonomiska resultat uppgår till -1 798 610 kr, vilket dock var mindre än
budgeterad minskning om 2 255 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 1
823 871 kr. Lilla Edets kommuns bidrag 2011 uppgick till 437 000 kr av totala
bidrag på10 245 004 kronor.
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
I enlighet med förbundet stadgar, ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva
frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Samordningsförbundet, 2012/KS0088-1.
Kanslichefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0088-2.
Arbetsutskottets protokoll 2012-08-15/§ 62.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2011 och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
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§ 80
Statens Geotekniska Instituts rapport ”Skredrisker i Göta
älvdalen i ett förändrat klimat”
Dnr 2012/KS0107 Dpl 249
Sammanfattning
Statens Geotekniska Institut har genomfört regeringsuppdraget om Göta
älvutredningen att kartera riskerna för skred längs Göta älv med dels nuvarande
förutsättningar och dels med ett förändrat klimat med ökade flöden i älven.
Detta har resulterat i en väl genomarbetad utredning som Lilla Edets kommun
varit medverkande i och informativt utbyte har skett kontinuerligt. Detta har
lett till att ett stort antal fördjupade utredningar kunnat starta innan den stora
utredningen slutredovisades.
Som Lilla Edets kommun ser det har utredningen skett på ett mycket
professionellt och vetenskapligt sätt. Resultatet är förväntat men med ett klart
sämre resultat vad vi visste innan. Med pågående fördjupade utredningar som
grund kan bara verifieras att läget är så dåligt som påvisas i utredningen.
För Lilla Edets kommuns del är konsekvenserna övermäktiga kommunens
förmåga att ansvara för genomförandemässigt och ekonomiskt. Miljömässigt är
konsekvenserna störst nedströms - Ale, Kungälv och Göteborg. Det gäller dels
fysiska i form av tsunamivågseffekter och den sekundära påverkan av
renvattentillgången för mer än en halv miljon VA-abonnenter samt urlakning
av svårt förorenade markområden längs älven.
För Lilla Edets kommun motsvarar åtgärdsinsatserna 2,5–3,5 miljarder kronor,
med en årlig insats på 300-400 miljoner kronor. En tillkommande
utredningsinsats på 300-500 miljoner kronor är en insats som vida överstiger
en kommun på 13 000 invånares förmåga.
Lilla Edets kommun stödjer SGI slutsats att en statlig delegation utses som
utreder alternativa ansvarsfördelningar samt ekonomiska och finansiella former
för denna typ av nationella olyckor. Vi uppfattar från Lilla Edets kommun att
en samsyn av frågeställningen föreligger inom samtliga kommuner i Göta
älvdalen samt inblandade statliga verk såsom Vattenfall och Sjöfartsverket. På
grund av tidsbrist har ingen samordning skett.
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forts. § 80
Beslutsunderlag
Svar på remiss, 2012/KS0107-4.
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun yttrar sig i enlighet med ovan.
Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet expedieras till
Socialdepartementet
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 81
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Dnr 2012/KS0123 Dpl 701
Sammanfattning
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft
den 1 januari 2012. Ledningssystemet är tillämpligt inom hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst och inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
En överenskommelse har träffats mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) om utvecklingen av en sammanhållen vård och omsorg
för de mest sjuka äldre. Med denna överenskommelse följer även ekonomiska
medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete förutsatt att man länsvis
uppfyller tre grundläggande krav:
1. Struktur för ledning och styrning i samverkan
2. Handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om de mest sjuka
äldre
3. Beslut i samtliga kommuner om att införa ett ledningssystem för
kvalitet
VästKoms rekommendation är att samtliga kommuner i Västra Götaland fattar
beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet. Socialstyrelsen
rekommenderar att beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Individnämndens protokoll, 2012-05-22/§ 41.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9), 2012/KS0123-1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-08-15/ § 64.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett ledningssystem för kvalitet
som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
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§ 82
Dialoga relationsvåldscentrum - förslag till fortsatt
regionalt samarbete för verksamheten under år 2013 och
2014
Dnr 2012/KS0139 Dpl 752
Sammanfattning
Dialoga relationsvåldscentrum är en kunskapsresurs för kommunanställda som
i sitt arbete möter barn, kvinnor och man som lever med våld i nära relationer.
Verksamheten har under två års tid pågått i projektform men övergick år 2011
till en permanent verksamhet. Deltagande kommuner är Göteborg,
Stenungsund, Ale, Partille, Tjörn och Öckerö. Kostnaden är 2,60 kronor per
Innevånare.
En förfrågan om deltagande i Dialoga 2013-2014 remitterades till
individnämnden som lämnade ett yttrande den 26 juni 2012.
Individnämnden svarar att den har, både i projektstadiet som vid permanent
drift, avstyrkt medverkan i Dialoga.
Dialoga har ingen verksamhet som riktar sig mot våldsutsatta.
Vidare svarar individnämnden att den utför sina uppdrag i enlighet med
gällande lagstiftning, allmänna råd och det kommunala handlingsprogrammet
mot våld i nära relationer, genom bland annat avtal med Kvinnofridscentrum i
Trollhättan.
Individnämnden avstyrker därför medverkan i Dialoga 2013-2014.
Beslutsunderlag
Förfrågan om deltagande i Dialoga relationsvåldscentrum 2013-2014 från
Göteborgs Stad, 2012/KS0139-1.
Individnämndens protokoll, 2012-06-26/ § 55.
Arbetsutskottets protokoll 2012-08-15/§ 65.
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forts. § 82
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker medverkan i Dialoga 2013-2014.
Ärendet expedieras till
Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad
Individnämnden
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§ 83
Ändrat ansvar samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen
Dnr 2012/KS0175 Dpl 001
Sammanfattning
I Lilla Edets kommuns politiska organisation ansvarar
samhällsbyggnadsnämnden för teknisk drift av bland annat vatten och avlopp,
renhållning, gatu- och parkverksamhet, exploatering samt beredning av
samhällsplaneringsfrågor. Även kommunstyrelsen har ansvar gällande flera av
dessa uppgifter.
I och med den snart färdigställda utbyggnaden av infrastruktur i form av
fyrfältsväg och järnväg genom kommunen kommer samhällsplaneringen vara
av mycket stor vikt för att kunna utveckla kommunen på ett gynnsamt sätt.
Kommunens majoritet (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet)
vill därför förtydliga kommunstyrelsens ansvar för samhällsplaneringen och ta
ett helhetsgrepp om detta.
Följande uppgifter föreslås därmed flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen (återfinns i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden § 1):
- upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och
Bygglagen (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering,
fastighetsplan samt områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen
- kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och
kartframställning)
- kommunens exploateringsverksamhet
- den kommunala fastighetsbildnings- och
fastighetsregistreringsverksamheten
- belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator,
kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader
- ansvar för byggnadsregister inom kommunen
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forts. § 83
Dessutom föreslås kommunfullmäktig delegera följande uppgifter till
kommunstyrelsen i stället för till samhällsbyggnadsnämnden (återfinns i
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden §2):
- genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt dels
upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig plats
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
dock inte inom upplevelsnämndens ansvarsområde,
- besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och
liknande särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med
undantag av sådana upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd,
- påkalla förrättning enligt anläggningslagen
- för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel,
där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt
på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev
rörande fast egendom för samma ändamål
(- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse, Lagen har upphört att gälla,
stycket utgår)
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
Beslutsunderlag
Skrivelse av Ingemar Ottosson (S), 2012/KS0175-1.
Arbetsutskottets protokoll, 2012-08-15/§ 67.
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forts. § 83
Yrkande
Jörgen Andersson (C) med bifall av Peder Engdahl (M), Anna-Lee Alenmalm
(M), Susanne Onsdal (MP), Marie-Louise Nielsen (KD) yrkar att en översyn av
görs inför nästa mandatperiod.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ingemar Ottossons yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsens reglemente och samhällsbyggnadsnämndens reglemente
revideras i enlighet med ovanstående förslag. Korrigeringar görs även i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente med anledning av förändringar i
lagstiftning (lag om förvärv av hyresfastighet samt förköpslag).
Ett ändrat politiskt ansvar kommer betyda att förvaltningsorganisationen måste
anpassas. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa detta så att verksamheten
fungerar då beslut fattas om ändrat politiskt ansvar.
Reservation
Jörgen Andersson (C), Peder Engdahl (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Susanne
Onsdal (MP), Marie-Louise Nielsen (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jörgen Andersson yrkande.
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§ 84
Revidering av regler för arbete i/på kommunal mark
Dnr 2012/KS0099 Dpl 269
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns regler för arbete i/på kommunal mark har uppdaterats.
Förtydligande och korrigering av avdelnings- och förvaltningsnamn har gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta regler för
arbete i/på kommunal mark, 2012/KS099-2.
Beslutsunderlag
Regler för arbete i/på kommunal mark, 2012/KS099-2.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-0419/ § 22.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-06-13/§ 54.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige antar regler för arbete i/på kommunal mark,
2012/KS099-2.

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20

E-post: kommunen@lillaedet.se
sid 12/18

Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-29
§ 85
Revidering av lokala torgföreskrifter
Dnr 2012/KS0122 Dpl 003
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2006 antagit lokala ordningsföreskrifter för
torghandel.
Då det föreligger ny lagstiftning som gör föreskrifterna inaktuella så bör dessa
uppdateras. Därutöver har området framför gamla posthusets långsida har tagits
bort från tillåten plats för torghandel. Därmed är torgytan i Lilla Edet den
saluplats som återstår.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0122-1.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun
2012/KS 0122-2.
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-13/§ 55.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun, antagna av
kommunfullmäktige 200610-25/§ 61, upphävs.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun
(2012/KS0122-2) antas.
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§ 86
Antagande av IT-infrastrukturplan för Lilla Edets
kommun
Dnr 2011/KS0321 Dpl 005
Sammanfattning
Utgångspunkten för elektroniska kommunikationstjänster och bredband är att
den tillhandahålls av marknaden. Kommunen har däremot en uppgift och ett
ansvar att påverka utbyggnaden i den riktning som är mest gynnsam för hela
kommunen.
IT-infrastrukturplanen visar på nuvarande, såväl som önskat, läge för ITinfrastrukturen i kommunen. Planen vänder sig till marknadens aktörer
bestående av både möjliga slutkunder och deras leverantörer på olika nivåer,
såväl som stat, grannkommuner och den egna organisationen.
Beslutsunderlag
IT-strategens tjänsteskrivelse, 2011/KS0321-3.
IT-infrastrukturplan för Lilla Edets kommun, 2011/KS0321-4.
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-13/§ 59.
Kommunstyrelsens beslut
IT-infrastrukturplanen för Lilla Edets kommun antas.
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§ 87
Förslag till interkommunal ersättning för den svenska
sektionen på ISGR 2012
Dnr 2012/KS0118 Dpl 611
Sammanfattning
I enlighet med bestämmelserna i skollagen 2 kap. 6 § och lagen om införande
av skollagen 30 § upphör tillståndet för ISGR att vara huvudman för den
svenska sektionen inom ISGR från och med den 1 juli 2012.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar då över rollen som huvudman
för den svenska sektionen.
Statens Skolinspektion har förklarat att ägarförhållandena i ISGR AB bör
ändras före 2012-06-30. Från och med den 1 juli 2012 kommer
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) därför att äga den svenska
sektionen på ISGR. Detta innebär att ISGR, för denna verksamhet, bör få
samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner får.
ISGR:s internationella sektion ingår inte i Skollagens bidrag på lika villkor och
därför sker ingen förändring för den sektionen.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att GR:s prislista för
interkommunal ersättning ska gälla den svenska sektionen på ISGR under
perioden 2012-07-01 – 2012-12-31.
Beslutsunderlag
GR:s förbundsstyrelses protokoll 2012-05-11, 2012/KS0118-1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-13/§ 58.
Kommunstyrelsens beslut
GR:s prislista för interkommunal ersättning ska gälla den svenska sektionen på
ISGR under perioden 2012-07-01 – 2012-12-31.
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§ 88
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2011/KS0015 Dpl 106

Några möten i GR har ännu inte hållits efter sommaren. Information lämnas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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§ 89
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 89.)
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 90
Anmälan om 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 § 90).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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