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Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07
Datum:

Onsdagen den 7 mars 2012

Tid:

08.00 – 14.35

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Paragrafer:

21

Utses att justera:

Peder Engdahl (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Martina Forsgren
Ordförande
Ingemar Ottosson (S)
Justerare
Peder Engdahl (M)
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-07

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-03-07

2012-03-30

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunkansliet

Underskrift:
Martina Forsgren
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Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07
Datum:

Onsdagen den 7 mars 2012

Tid:

08.00 – 14.35

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Paragrafer:

14-19, 21-31

Utses att justera:

Peder Engdahl (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Martina Forsgren
Ordförande
Ingemar Ottosson (S)
Justerare
Peder Engdahl (M)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-07

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-03-12

2012-04-04

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunkansliet

Underskrift:
Martina Forsgren

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

sid 3/28

Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07
Sammanträdet ajourneras kl. 09.20- 10.00, 12.00-13.00 samt 13.35-14.15.
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S), ej med under beslutsomgången.
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Susanne Onsdal (MP)
Tjänstgörande ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M) tjänstgör för Tomy Granqvist (M).
John Nordling (S) tjänstgör för Leif Håkansson (S).
Övriga närvarande
Ersättare
Carlos Rebelo Da Silva (S), ej med under beslutsomgången.
Linda Holmer Nordlund (V)
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Martina Forsgren, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef, §§ 22-25
Daniel Åhman, mark- och exploateringsingenjör, §§ 16-18
Sven Bergelind, socialchef, § 30
Annika Ekvall, §§ 15, 19, 28
Anders Holm, teknisk chef, § 28
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§ 14
Extra ärende
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att ett extra ärende behandlas på dagens sammanträde; Avtal som
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” behandlas på dagens
sammanträde.
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§ 15
Översiktsplan för Lilla Edets kommun, godkännande av
utställningsutlåtande
Dnr 2011/KS0237 Dpl 212
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har utarbetat ett förslag till översiktplan. Planförslaget har varit på
utställning och yttrandena i utställningen har sammanställts tillsammans med förslag till
kommunens kommentarer.
På basis av utställningsutlåtandet utarbetas en slutlig version av översiktplanen för
antagande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag till utställningsutlåtande, 2011/KS0237-2.
Miljö- och bygglovschefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0237-3.
Arbetsutskottets protokoll, 2012-02-08/§ 5.

Yrkande
Jörgen Andersson yrkar på bifall till samtliga punkter som inkommit från Centerns
valkrets samt bifall till punkt 92 i utställningsutlåtandet.
Jörgen Andersson (C) med stöd av Peder Engdahl (M) och Susanne Onsdal (MP) yrkar
avslag på punkt 88 i utställningsutlåtandet.
Marie-Louise Nielsen (KD) yrkar på bifall till punkt 84 i utställningsutlåtandet.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att godkänna
utställningsutlåtandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Anderssons (C) yrkande om bifall till
samtliga punkter som inkommit från Centerns valkrets samt bifall till punkt 92 i
utställningsutlåtandet, och Ingemar Ottossons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Marie-Louise Nielsens (KD) yrkande och Ingemar
Ottossons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons (S)
yrkande.
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forts. § 15
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Anderssons (C) med stöd av Peder Engdahl
(M) och Susanne Onsdal (MP) yrkande om avslag på punkt 88 i utställningsutlåtandet
och Ingemar Ottossons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar
Ottossons (S) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag till Ingemar Ottossons
(S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens
bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner utställningsutlåtandet.
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§ 16
Antagande av detaljplan för Klostret 6:76 m fl, Lyckhem
Dnr 2011/KS0028 Dpl 214
Sammanfattning
Avsikten med detaljplanen är att få en mer flexibel plan där befintlig bebyggelse kan
användas till fler ändamål, som att möjliggöra centrum och bostadsändamål inom
planområdet.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 § under
perioden 3 november 2011 - 30 november 2011. En sammanfattning av inkomna
yttranden redovisas i det särskilda utlåtandet.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar, 2011/KS0028.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-12-15/§ 65.
Arbetsutskottets protokoll, 2012-02-08/§ 14.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplan för Klostret 6:76 m fl, Lyckhem.
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 17
Antagande av detaljplan för Hjärtumskolan, Hjärtum 14:80
Dnr 2011/KS0286 Dpl 214
Sammanfattning
Kommunens syfte med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning
(bostäder, skola och centrumändamål) av kvartersmarken.
Detaljplan för Hjärtum 14:80 har varit utsänd för samråd enligt 5 kap 28 § från och med
den 30 juni 2011 till och med den 31 augusti 2011, femton yttranden inkom. Ett
informationsmöte för sakägarna och intresserade har även hållits.
Sakägare samt de som tidigare haft synpunkter i ärendet blev meddelande ändringar och
fick en betänketid under perioden 2011-12-12 till och med 2011-12-28. Under
betänketiden inkom ytterligare tre yttranden, vilka berörde trafik, buller och en ledning i
anslutning till fastigheten. En sammanfattning av inkomna yttranden redovisas i det
särskilda utlåtandet.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar, 2011/KS0286.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-01-19/§ 8.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 15.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplan för Hjärtumskolan, Hjärtum 14:80.
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 18
Markanvisningsavtal, del av Tingberg 4:77
Dnr 2012/KS0051 Dpl 251
Sammanfattning
Myresjöhus AB vill bebygga kvartersmark i Ekebergsområdet.
Lilla Edets kommun har skapat en rutin angående exploatering av nya bostadskvarter.
Första fasen är optionsavtal som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Nästa
steg är ett markanvisningsavtal som reglerar alla åtaganden från kommunen respektive
exploatören och som beslutas av kommunstyrelsen. Därefter återstår överlåtelseavtal
som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för.
Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal mellan Lilla Edets kommun och Myresjöhus AB, 2011/S 124-3.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 20.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet mellan Lilla Edets kommun och
Myresjöhus AB avseende del av Tingberg 4:77.
Samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä får i uppdrag att underteckna
markanvisningsavtalet.
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 19
Inrättande av pris för en hållbar utveckling
Dnr 2011/KS0284 Dpl 140
Sammanfattning
Ett förslag att instifta ett miljöpris har inkommit till miljö- och byggnämnden.
Miljöpriset är tänkt att uppmuntra till ett aktivt miljöarbete i kommunen.
Frågan har utretts av en arbetsgrupp med deltagare från miljö- och byggnämnden.
Arbetsgruppen har kommit fram till ett förslag till stadgar för Lilla Edets kommuns pris
för en hållbar utveckling. På dagens sammanträde presenteras förslaget till stadgar Lilla
Edets kommuns pris för en hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling, 2011/0711-5.
Miljö- och byggnämndens protokoll, 2011-12-13/§ 99.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 18.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar
utveckling.
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§ 20
Avsiktsförklaring avseende depåstation, Jernhusen
Dnr 2012/KS0050 Dpl 532
Sammanfattning
Jernhusen är ett statligt företag vilket bildades år 2000/2001 efter bolagiseringen av
Statens Järnvägar (SJ). Företaget arbetar med att utveckla, förvalta och äga stationer,
stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs den svenska
järnvägen.
Företagets samhällsuppdrag är att fördubbla antal kollektivtrafiksresenärer
samt kombigods på järnvägen till och med år 2020.
Jernhusens ambition är en möjlig etablering av en depåstation i Lilla Edet/Södra
Lödöse. En avsiktsförklaring har tagits fram tillsammans med Lilla Edets kommun. En
avsiktsförklaring är ett avtal om en viljeinriktning från båda parter att undersöka villkor
och förutsättningar att kunna genomföra detta projekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/ § 19.
Förslag till avsiktsförklaring, 2012/KS0050-1.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

sid 12/28

Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07
§ 21
Yttrande över överklagat fullmäktigebeslut avseende särskilt
ägardirektiv till Lilla Edets Industri och Fastighets AB
Dnr 2011/KS0261 Dpl 003

Sammanfattning
Carl Carlsson har överklagat Kommunfullmäktiges i Lilla Edet beslut 2011-12-28/§ 64
avseende ett särskilt ägardirektiv till det kommunala Industri och Fastighetsbolaget
Leifab angående uppförande av hyreslägenheter och verksamhetslokaler på fastigheten
Centralen 3 eller 4.
Carl Carlsson ställer sig frågande till beslutets laglighet i förhållande till EU:s regler om
statlig subventionering samt lagligheten i förhållande till kommunallagens princip om
likabehandling. Detta med anledning av att den klagande anser att kommunfullmäktige
fattat beslut om stöd till Leifab avseende utförande av markarbeten i egen regi samt
tillhandahållande av en tomt.
Den klagande önskar också att förvaltningsrätten tar hänsyn till beslut, direktiv,
protokoll, handlingar som presenterats av den projektör/byggmästare som drog sig ur
affären samt tjänsteskrivelser och underlag vid tidigare behandling av projektet.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0261-22
Kommunstyrelsen beslut
Lilla Edets kommun yttrar sig enligt följande:
Leifab är kommunens helägda Industri och Fastighetsbolag. Huvudsyftet med Leifabs
verksamhet är bl a att på ägarens uppdrag i Lilla Edets kommun förvärva, äga, bygga
och förvalta fastigheter, bostäder, industrilokaler samt lokaler för de olika kommunala
verksamheterna och därmed förenlig verksamhet. Kommunen kan enligt
bolagsordningen vid behov utfärda särskilda direktiv för bolagets verksamhet.
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Det överklagade beslutet avser ett särskilt direktiv till Leifab att uppföra
hyreslägenheter och verksamhetslokaler på fastigheten Centralen 3 eller 4. Beslutet
ligger inom det grunduppdrag som anges i bolagsordning och ägardirektiv.
Beslutet behandlar varken frågan om tillhandahållande av tomt/fastighet till Leifab eller
utförande av markarbeten, utan är ett principiellt beslut avseende uppförande av
hyreslägenheter och verksamhetslokaler. Leifabs genomförande skall ske på samma
villkor som för övriga marknaden.
EU-rättens statsstödsregler har till syfte att förhindra att konkurrensförhållandena inom
unionen snedvrids genom att medlemsstaterna otillbörligt gynnar vissa företag eller viss
produktion ekonomiskt.
Det är kommunens mening att fullmäktiges beslut inte strider mot de regler som anges i
EU:s statsstödsregler eftersom beslutet inte avser kommunalt stöd till Leifab. Artikel
107.1 är således inte tillämplig då denna artikel avser stöd i form av tillskjutande av
medel från kommunen, rena bidrag, lån till ränta som understiger markandsränta,
borgensåtagande med icke marknadsmässig borgensavgift, underprissättning eller
investeringar eller kapitalinjektioner som inte är marknadsmässiga eller liknande.
Den klagande har även angivit att beslutet kan strida mot kommunallagens princip i 2
kap 2 § avseende likställighet vilken innebär att kommuner och landsting ska behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Likställighetsprincipens tillämplighet kräver att kommunen träder i direkt kontakt med
sina medlemmar, antingen genom att tillhandahålla dem prestationer av olika slag eller
genom att ta ut ekonomiska bidrag av dem. Likställighetsprincipen är således inte
tillämplig på det överklagade beslutet. Inte heller avser beslutet fråga om stöd till
enskild näringsidkare enligt 2 kap 8 § kommunallagen då kommunfullmäktiges beslut
inte innebär tillhandahållande av tomt, utförande av markarbeten åt Leifab eller någon
annan form av kommunalt stöd.
Vidare vill Carl Carlsson att förvaltningsrätten granskar de underlag som tagits fram i
ärendet. Kungörelse till fullmäktiges sammanträde har skett i enlighet med
kommunalagens regler, beslutsunderlag har utsänts till fullmäktige och ärendet har
beretts av kommunstyrelsen. I övrigt ställs inte några krav i
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kommunallagen på kvaliteten i beredningen av ärenden. Det är fullmäktige som avgör
om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.
Frågan om finansieringen av kommunens investeringar var inte föremål för beslut i
fullmäktige den 28 december 2011 utan kommer att behandlas av fullmäktige i samband
med Mål- och Resursplanen för år 2013. Investeringarna avser kommunal mark s k
gatu- och allmän platsmark i centrala Lilla Edet och avser således markytor av allmänt
intresse som kan användas av kommuninvånarna på lika villkor. Enligt fullmäktiges
beslut får investeringen ske under förutsättning att finansiering och genomförande kan
ske i enlighet med lagar och förordningar.
Som tidigare angivits var inte heller frågan om försäljning av fastighet eller eventuellt
arrende till Leifab föremål för beslut i fullmäktige den 28 december. Frågan angående
försäljning alternativt arrende behandlas separat och kommer att ske utifrån
marknadsmässiga villkor genom att en oberoende värdering föregår ett avgörande i
detta ärende.
Med hänvisning till ovanstående bestrider Lilla Edets kommun överklagandet och yrkar
att förvaltningsdomstolen lämnar talan utan bifall.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
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§ 22
Årsrapport 2011, kommunstyrelsen
Dnr 2012/KS0027 Dpl 042

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat är 0,4 mkr. De främsta orsakerna till detta är att
den avsatta bufferten renderar i motsvarande överskott, efter att denna använts till att
täcka bidrag till badhuset, regionval och kollektivtrafik. Nettokostnadsökningen har
varit ganska hög, och det är till största delen helt enligt plan. Vissa åtaganden som finns
under 2011 fanns inte under 2010, men de var omhändertagna i budgeten. Av det
beslutade investeringsutrymmet så förbrukas inte 0,6 mkr, främst orsakat av att vissa
planerade objekt blivit förskjutna i tid eller blev för kostsamma.
Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs bl.a. genom ledning och samordning av
arbetet med nästkommande års planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av
verksamheten i nämnder/styrelser sker på flera sätt, bl.a. genom internkontroller,
tertialrapporter och dialogmöten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
nämndernas presidier.
Målen att genomföra befolkningsmöten, distribuera handlingar elektroniskt till
styrelsens ledamöter, genomföra drogvaneundersökning, göra företagsbesök och
påbörja översyn av miljömålen är alla uppfyllda till fullo. När det gäller uppföljning och
kontroll över utbildningsnämndens arbete med att skapa en attraktiv skola med goda
resultat så är det uppfyllt till viss del, men inte fullt ut så som det var planerat.
Utvecklingen av en ny hemsida har pågått under året och lanseringen sker under våren
2012.
Av kommunfullmäktiges fyra riktade uppdrag anses tre som uppfyllda. Utvecklingen av
medborgarservice, gemensam informationsstruktur och näringslivsstrategins översyn är
alla genomförda, men upprättandet av en bostadsförsörjningsplan har inte kunnat
påbörjas, då beslut om översiktsplanen ännu inte är fattat.
De ytterligare prioriterade arbetena som återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan
avseende utbildnings av förtroendevalda, översyn av styrmodellen och handelsstrategin
har genomförts, medan delar av arbetet med PA-systemet har genomförts och delar har
fått skjutas till 2012.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 6.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0027-2.
Årsrapport 2011/KS0027-1.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten.
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§ 23
Årsredovisning 2011, Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0022 Dpl 042
Sammanfattning
Årets resultat visar på 6,6 mkr i överskott, budgeten låg på 3,1 mkr.
Nettokostnaderna ökar med 1 % medan intäkterna från skatter och
utjämningssystem ökar med 0,1 %. Investeringsnivån landar på 35,7 mkr,
vilket är 9,9 mkr över budget.
Av kommunfullmäktiges nio prioriterade mål uppfylls åtta och ett är inte
mätbart ännu. Ett av de två finansiella målen uppfylls.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Lilla Edets kommun år 2011, 2012/KS0022.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
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§ 24
Redovisning i enlighet med kommunens finanspolicy
Dnr 2012/KS0052 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.
Det upplånade kapitalet är vid årets slut totalt 210 mkr (ökning med 60 mkr
under året) och borgensåtaganden finns på 489 mkr, varav merparten avser
Leifab. Risken för att kommunen tvingas lösa in borgen är låg förutom med 7,7
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 37,4 mkr. Även en ekonomisk förening har fått lån med totalt 3,7
mkr. Risken i dessa får betecknas som låg när det gäller Trafikverket medan
den är högre avseende föreningen.
Vid bokslutstillfället är den genomsnittliga kapitalbindningstiden 1,58 år, och
43 % av lånen förfaller till betalning inom ett år (ska enligt policyn vara mindre
än 50 %). Den genomsnittliga räntebindningen ligger på 4,68 år, då
räntederivat används för att sprida ränterisker, och andelen ränteförfall inom ett
år är 38 %. Under året har snitträntan varit 3,59 % och vid bokslutstillfället är
den 3,25 %.
Utöver de nedan redovisade uppställningarna så har Lilla Edets kommun, via
medlemskap i Kommuninvest, ett solidariskt borgensansvar avseende
Kommuninvests skulder. Kommunens andel av Kommuninvests totala
förpliktelserna uppgick till 273,5 mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 271,7 mkr. Dessutom återfinns borgensåtagande gentemot tre så
kallade sociala boenden.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0052-1.
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forts. § 24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av placerat kapital, utlämnade lån, upplånat kapital samt
ingångna borgensåtaganden sker enligt de riktlinjer som fastställts i
finanspolicyn samt andra beslut och godkänns därmed.
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§ 25
Antagande av inköps- och upphandlingspolicy
Dnr 2011/KS0291 Dpl 043
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har en gällande upphandlingspolicy som
kommunfullmäktige har antagit 2007-02-07. Med anledning av lagändringar i
LOU (Lagen om offentlig upphandling), som trädde i kraft 2010-07-15, har
behov av att justera upphandlingspolicy till att motsvara gällande lagstiftning
uppstått.
Policyn är allmänt hållen och ett förtydligande görs i riktlinjer, som
kommunstyrelsen beslutar om.
Upphandlingspolicyn har tillförts ett avsnitt gällande sociala och etiska krav.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2011/KS0291-1.
Inköps- och upphandlingspolicy i Lilla Edets kommun, 2011/KS0291-2.
Riktlinjer för inköp och upphandling i Lilla Edets kommun, 2011/KS0291-3.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/ § 10.
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar med bifall av Peder Engdahl (M) på följande ändring i
”Riktlinjer för inköp och upphandling i Lilla Edets kommun”:
Stycket under rubriken sanktioner stryks och ersätts med ”Om upphandling
uppenbarligen sker i strid mot upphandlingspolicyn kan delegering återkallas”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Peter Spjuths (V)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer Lilla Edets kommuns riktlinjer för inköp och
upphandling med följande ändring:
Stycket under rubriken sanktioner stryks och ersätts med ”Om upphandling
uppenbarligen sker i strid mot upphandlingspolicyn kan delegering återkallas”.
Riktlinjerna antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
denna policy.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Upphandlingspolicyn, beslutad 2007-02-07, upphör att gälla och ersätts med
denna policy.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
LEIFAB
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§ 26
Riktlinjer för hantering av Lilla Edets kommuns sociala
investeringsfond
Dnr 2010/KS0330 Dpl 046
Sammanfattning
Under 2010 fonderades 3 miljoner kronor i syfte att möjliggöra investeringar i
förebyggande socialt arbete som på sikt minskar risken för arbetslöshet och
utanförskap bland kommuninvånarna. Under 2011 har kommunens
förvaltningar utbildas i metod för sociala investeringsberäkningar och utifrån
denna kunskap har ett förslag till riktlinjer för hur fondens medel ska kunna
användas samt bibehållas och utvecklas upprättats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-02-08/ § 8.
Förslag till riktlinjer för kommunens sociala investeringsfond, 2010/KS0330-5.
Arbetsutskottets protokoll, 2012-02-08/§ 8.
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för kommunens sociala investeringsfond fastställs enligt ovan.
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§ 27
Revidering av kommunens näringslivsstrategi
Dnr 2011/KS0301 Dpl 140
Sammanfattning
I 2011 års mål- och resursplan fanns bland annat ett riktat uppdrag till
kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Uppdraget var följande:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen se över kommunens
näringslivsstrategi och vid behov föreslå en revidering av densamma.
På dagens sammanträde presenteras ett förslag till revidering av kommunens
näringslivsstrategi.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad näringslivsstrategi, 2011/KS0301-1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 11.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Fullmäktige antar den reviderade näringslivsstrategin med redaktionella
ändringar.
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§ 28
Svar på motion från Christer Ädel, Sverigedemokraterna
- Ett förslag om förbättrad sophantering och minskning
av kostnaden för densamma
Dnr 2011/KS0199 Dpl 109
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunen på olika
sätt bör gynna användandet av avfallskvarnar för hushåll, restauranger och
andra som genererar matavfall.
Samhällsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är att ett införande av
avfallskvarnar ger små fördelar och med stor sannolikhet genererar problem
som för med sig stora kostnader. Innan något görs för att aktivt införa
avfallskvarnar bör en ordentlig genomgång av för- och nackdelar göras och
alternativa lösningar diskuteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna - Ett förslag om förbättrad sophantering och
minskning av kostnaden för densamma, 2011/KS0199-1.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-12-15/§ 68.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0199-3.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08/§ 16.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 29
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
Dnr 2012/KS0065 Dpl 106
Sammanfattning
Nuvarande avtal om ansvarsfördelning mellan kommun och region avseende
hälso- och sjukvården till länets invånare är uppsagt. Nytt avtal skall gälla från
1 april 2012. Avtalet är framtaget gemensamt mellan de båda huvudmännen
kommun och region genom partsammansatta grupper.
Avtalet är antaget i det politiska samrådet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen (2011-11-03), VästKoms styrelse (2011-12-06) och
Regionstyrelsen (2011-12-07).
Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade (2012-02-10, § 83) att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till reviderat hälsooch sjukvårdsavtal för Västra Götaland, daterat 2011-11-03. Direktionen i
Fyrtiodals kommunalförbund beslutade (2012- 02-09, § 2) att rekommendera
kommunerna att godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Enligt § 14 i avtalet gäller avtalet under förutsättning att det godkänns av
regionfullmäktige och kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Västra
Götaland.
Beslutsunderlag
Skrivelse av omsorgsnämndens ordförande och socialchefen, 2012/KS0065-5.
Förslag till avtal, Västra Götalandsregionen, 2012/KS0065-3.
Fyrbodals förbundsdirektions protokoll, 2012/KS0065-4.
Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll, 2012/KS0065-1.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal för
perioden 2012-2016.
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§ 30
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2011/KS0015 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR, vilket bland
annat inrymmer frågor som budget och verksamhetsinriktning för 2013, olika
ESF-projekt, Meritea, arbetslöshet i Göteborgsregionen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 31
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 31).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 32
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 § 32).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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