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Sammanträdet ajourneras kl. 09.15-09.35 och 10.30-11.00
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
John Nordling (S) ersätter Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Julia Färjhage (C) ersätter Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Camilla Olofsson (M)
Susanne Onsdal (MP)
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Lars Ivarsbo (C)
Paulina Svenungsson (C)
Michael Grönlund (M)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Eva-Lena Julin, folkhälsoplanerare, § 118
Maud Wik, samhällsbyggnadschef, § 119
Göran Åberg, drifttekniker, § 120
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§ 117
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Ordföranden förslår att utsänd dagordning fastställs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer utsänd dagordning.
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§ 118
Resultatet av drogvaneundersökningen
Sammanfattning
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (C.A.N) har på uppdrag av
Västra Götalandsregionen genomfört drogvaneenkäter bland skolelever i årskurs 9, och
i gymnasiets år 2. Kommunstyrelsen får en redovisning av enkätsvaren för Lilla Edets
kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 119
Förebyggande arbete mot skred
Sammanfattning
Redogörelse för hur kommunen arbetar för att förebygga skred, vilka åtgärder som kan
vidtas samt den utredning som Ramböll Sverige AB utfört i området.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 120
Utökat verksamhetsområde för vatten- och avlopp (VA)
Dnr 2013/KS0269

Sammanfattning
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom
vilket vatten- och avloppsförsörjningen skall ske genom kommunala VA-anläggningar.
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser.
Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket
Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som
reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett
verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och
skyldigheter. Överklagande och prövning av VA-frågor sker till Statens VA-nämnd.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Inom verksamhetsområde för VA gäller även VA-taxa och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av Lilla Edets allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar).
Kommunfullmäktige beslutade 2009 att verksamhetområde för VA skall vara
detaljplanelagda områden inom Lilla Edet med Ström, Berg Östra och Göta samt
Lödöse, Nygård, Hjärtum och Utby. Sedan dess har utbyggnad av VA-ledningar skett
både utom och inom detaljplanelagda områden. Det finns därför behov av att utöka
verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 112
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2013-11-09.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29/§ 46.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-02-25/§ 7.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar införliva fastigheterna Lilla Edet Tingberg 11:3, 2:29,
14:5, 2:26, 2:32, 14:1 (del av), 2:25, 2:22, 2:20, 2:24, 2:31, 13:6, 13:5, 6:95 (del av) och
2:18 i verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
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§ 121
Yttrande över förslag till översiktsplan för Trollhättans kommun
Dnr 2013/KS0035
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-06 § 28 att lämna följande yttrande i
samrådsskedet av förslag till översiktsplan för Trollhättans kommun:
- 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.
Lilla Edets kommun har nu fått möjlighet att lämna yttrande i utställningsskedet, svar
ska vara Trollhättans stad tillhanda senast den 30 november 2013. Ärendet har varit
remitterat till miljö- och byggnämnden och till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 106
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-13
Ordförandebeslut miljö- och byggnämnden 2013-11-04
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-10-24 § 70
Kungörelse Utställning av ”Översiktsplan 2013: Plats för framtiden”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Lilla Edets kommun anser att Trollhättans kommuns översiktsplan är en väl
genomarbetad plan med goda intensioner samt att justeringar är gjorda som
sammanfaller med Lilla Edets kommuns tidigare önskemål.
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Dock vill Lilla Edet framhålla att buffertzonen i det föreslagna vindkraftområdet kring
Häggsjön inte får gå in i Lilla Edets kommun och att all etablering av vindkraftverk som
hamnar närmare är 15 km från Lilla Edets kommungräns och som är 150 meter eller
högre, och som alltså kräver blinkande ljus, sker i samråd med Lilla Edets kommun.
I övrigt har Lilla Edets kommun inget att erinra.
Beslutet expedieras till
Trollhättans kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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§ 122
Verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen
Dnr 2013/KS0245
Ärendet
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2014,
där bl.a. kommunfullmäktiges mål konkretiseras och ekonomiska resurser fördelas.
Verksamhetsplanen följs upp minst tre gånger under nästkommande år, i de så kallade
tertialrapporterna (per april, augusti och december).
Målen har tidigare diskuterats på kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-09 och de
mål som återfinns i detta förslag till verksamhetsplan är de som låg till underlag för den
diskussionen. De ekonomiska resurserna, totalt 45,4 mkr, är fördelade i sju områden.
Innehållet i dessa är något förändrat jämfört med 2013, vilket framgår av respektive
områdes beskrivning i verksamhetsplanen. Bland annat så finns ingen buffert
budgeterad längre men 0,5 mkr är avsatt för skredåtaganden. Två valomgångar ska
avhållas under 2014. Området Omstrukturering, vilket innehåller de tomma lokaler som
nämnder sagt upp till KS, är budgeterade på samma nivå som 2013, vilket inte kommer
att räcka till om dagens prognos blir verklighet. Den omorganisation som skedde i
förvaltningsorganisationen 2013 är budgetjusterad först 2014, vilket ökat omsättingen
med knappt 4 mkr.
Investeringsutrymmet ligger helt inom IT-verksamheten.
Det är en mängd arbeten som ska genomföras under året. Bland annat så bedöms
SOLTAK påverka förvaltningens arbete rejält, likväl som att säkerställa att det stöd som
ska ges till övriga förvaltningar genomförs på ett tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 105
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS0245-4
Förslag till verksamhetsplan, dnr 2013/KS0245-3
Finansiering
Verksamhetsplanen finansieras inom de av kommunfullmäktige avsatta resurserna.
Däremot måste åtgärder för att minska kostnaderna för tomma lokaler lyckas för att
resurserna ska vara tillräckliga.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Peder Engdahl (M), yrkar för oppositionens räkning, bifall till arbetsutskottets förslag
men med följande ändrings- och tilläggsyrkanden:
Mål 2
Tillägg:
Öppna upp möten med frågestund. Där det är lagligt/lämpligt.
Fullmäktige ska vara i alla kommundelar, enligt schema.
Mål 7
Tillägg:
Öka andel inköpta ekologiska och närproducerat (inom ram)
Mål 8
Ändring:
Öka marknadsföringsinsatser som omfattar hela kommunen.
Tillägg:
Arbeta in LIS i befintlig översiktsplan (ska ingå i ram).
Ingemar Ottosson (S) yrkar avslag på Peder Engdahls (M) samtliga ändrings- och
tilläggsyrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peder Engdahls tilläggsyrkande i mål 2 och avslag
av förslaget och finner att kommunstyrelsen avslår Peder Engdahls yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Peder Engdahls tilläggsyrkande i mål 7 och avslag
av förslaget och finner att kommunstyrelsen avslår Peder Engdahls yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Peder Engdahls ändrings- och tilläggsyrkande i mål
8 och avslag av förslagen och finner att kommunstyrelsen avslår Peder Engdahls
yrkande.
Ordföranden konstaterar därefter att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för år 2014.
Beslutet expedieras till
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-27
§ 123
Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och
svenska för invandrare (SFI) i Göteborgsregionen år 2014
Dnr 2013/KS0234
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse rekommenderar
medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i
Göteborgsregionen 2014 enligt följande:
a) För kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng,
b) För dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning
genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
c) För särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt
d) För SFI tillämpas ersättning enligt följande:
Studieväg 1
59 kr/h/studerande
Studieväg 2
44 kr/h/studerande
Studieväg 3
33 kr/h/studerande
Kommunens beslut ska vara GR tillhanda senast den 30 november 2013.
Ärendet har varit remitterat till individnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 107
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-31
Individnämndens beslut 2013-10-29 § 99
Utdrag ur protokoll från förbundsstyrelsen § 228
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående förslag.
Beslutet expedieras till
GR
Individnämnden
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§ 124
Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola
kalenderåret 2014
Dnr 2013/KS0233
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse har rekommenderat
medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad,
fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i
prislista daterad 2013-08-17.
Kommunens beslut ska vara GR tillhanda senast den 30 november 2013.
Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 108
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-31
Utbildningsnämndens beslut 2013-10-31 § 76
Utdrag ur protokoll från förbundsstyrelsen § 227.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad,
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i prislista
daterad 2013-08-17.
Beslutet expedieras till
GR
Utbildningsnämnden
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§ 125
Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola kalenderåret 2014
Dnr 2013/KS0246
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse rekommenderar
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för
gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2014 i enlighet med innehållet i material daterat 2013-08-19.
Kommunernas besluts ska vara GR tillhanda senast den 30 november 2013.
Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 109
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-31
Utbildningsnämndens beslut 2013-10-31 § 77
Utdrag ur protokoll från förbundsstyrelsen § 229.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2014 i enlighet med
innehållet i material daterat 2013-08-19.
Beslutet expedieras till
GR
Utbildningsnämnden
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§ 126
Uppdrag åt individnämnden att fatta beslut i ärendet om avtal
kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01
och tills vidare
Dnr 2013/KS0258
Sammanfattning
Sedan 2010 finns ett regionalt samarbete kring yrkesinriktad vuxenutbildning i
Göteborgsregionen och nuvarande avtal löper ut 31 december 2013. Ett förslag till
samverkansavtal har nu tagits fram, daterat 2013-09-03, att gälla fr.o.m. 2014 och till
vidare.
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse fattade 2013-10-25 §
239 bl a beslut om att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget till
samverkansavtal för vuxnas lärande, daterat 2013-09-03, att gälla fr.o.m. 2014-01-01
och tills vidare.
Kommunens besked om godkännande av avtalet ska vara GR tillhanda senast
2013-12-31. Vi hinner därför inte med att remittera ärendet till individnämnden för att
sedan fatta beslut i kommunstyrelsen. Förslaget är därför att uppdra åt individnämnden
att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 110
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-31
Utdrag ut protokoll från förbundsstyrelsen § 239.
Förslag till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01 och tills
vidare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt individnämnden att fatta beslut i ärendet om avtal kring
vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01 och tills vidare, samt lämna
besked till GR om beslutet.
Beslutet expedieras till
Individnämnden
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§ 127
Uppdrag åt utbildningsnämnden att fatta beslut i ärendet om
interkommunal ersättning för ISGR kalenderåret 2014
Dnr 2013/KS0257
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse har fattat beslut om att
rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive
månad, fastställa interkommunal ersättning för ISGR kalenderåret 2014.
Kommunens beslut ska vara GR tillhanda senast den 31 december 2013. Vi hinner
därför inte remittera ärendet till utbildningsnämnden för att sedan fatta beslut i
kommunstyrelsen. Förslaget är därför att uppdra åt utbildningsnämnden att fatta beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-11-13 § 111
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-10-31
Utdrag ur protokoll från förbundsstyrelsen § 238.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att fatta beslut om interkommunal
ersättning för ISGR kalender året 2014, samt lämna besked till GR om beslutet.
Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-27
§ 128
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2013/KS0007
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras bl.a. om regionalt samarbete över
kommungränserna, om blå- och grönstruktur.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 129
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 129)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 130
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 § 130)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

