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Beslutande
Carlos Rebelo da Silva (V) ersätter Ingemar Ottosson (S)
Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Kim Pedersen (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C) ersätter Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Malin Edvardsson (S)
Lars Ivarsbo (C), fr o m § 104
Susanne Onsdal (MP)
Frej Dristig (SD)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 102-105
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 106-111
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 106-108
Martin Hallberg, planarkitekt, § 106-111
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§ 101
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 102
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016
Dnr 2015/KS0448
Sammanfattning
Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2016 presenteras och diskuteras.
Oppositionen presenterar förslag på punkter till verksamhetsplan 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 103
Ekonomiska anpassningar 2015
Dnr 2015/KS0301
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 om att nämnder och styrelse måste
genomföra åtgärder för att kommunen ska nå en ekonomi i balans. Åtgärderna och dess
effekter ska vara redovisade till kommunstyrelsen senast den 27 augusti i år.
Samtliga nämnder, förutom omsorgsnämnden och individnämnden, har beslutat om
åtgärder som ska leda till en ekonomi i balans.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 om att nämnder och styrelse måste
genomföra åtgärder för att kommunen ska nå en ekonomi i balans. Åtgärderna och dess
effekter ska vara redovisade till kommunstyrelsen senast den 27 augusti i år. Beslutet
omfattar att respektive nämnd ska uppvisa ett resultat, som lägst, vid årets slut enligt
följande;
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur & fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Individnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- & byggnämnden

0,9 mkr
0,0 mkr
0,5 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
0,3 mkr
0,3 mkr

Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna åtgärderna avseende

kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens, tekniska nämndens samt miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden. Nämnderna uppmanas att fortsatt iaktta stor
kostnadsmedvetenhet för anpassning i sina verksamheter.
2. Kommunfullmäktige riktar skarp kritik till omsorgsnämnden, individnämnden och
utbildningsnämnden som inte beslutat om åtgärder för att nå en ekonomi i balans
samt uppmanar dessa att omgående besluta om sådana.
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Camilla Olofsson (M), Anders Johansson (SD) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker
Julia Färjhage yrkande.
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Spjuth (V), Kim Pedersen (V) och Ulf Wetterlund (FP) tillstyrker Leif
Håkanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förlagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna åtgärderna avseende
kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, tekniska
nämndens samt miljö- och byggnämndens verksamhetsområden. Nämnderna
uppmanas att iaktta mycket stor kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta
anpassningar i sina verksamheter.
2. Kommunfullmäktige noterar att individnämnden och omsorgsnämnden har haft
ärendet om anpassningsåtgärder uppe till diskussion på sina sammanträden och gett
förvaltningen fortsatta utredningsuppdrag avseende anpassningar.
3. Kommunfullmäktige uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att snarast
fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
Reservation
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Jörgen Andersson (C) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages förslag.
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§ 104
Tertialrapport 2 2015, januari – augusti,
kommunstyrelsen
Dnr 2015/KS0399
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att
styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar.
Denna rapport följer upp läget efter årets andra tertial för kommunstyrelsens
grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Bedömningen kring måluppfyllelsen pekar mot att 18 av 24 mål bedöms bli uppfyllda
innan året är slut, varav 10 redan är uppnådda.
Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med
nämndernas presidier och bolagsstyrelse, interkontroll, periodiska rapporter och
planering i olika former. Även inom den för styrelsen nytillkomna verksamheten markoch exploatering fullföljs grunduppdraget.
Det ekonomiska resultatet visar positiva siffror både för perioden (+3,1 mkr) och i
årsprognosen (+1,5 mkr), men det finns verksamheter som har svårigheter medan andra
genererar överskott beroende på vakanser, som i sin tur får negativa effekter på den
verksamhet som skulle bedrivits där.
Investeringsvolymen bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat, främst orsakat av
tidsförskjutningar bl.a. orsakat av hög arbetsbelastning.
Tomtförsäljningen överstiger den budgeterade och det börjar bli ont om försäljningsbara
tomter.
Skredförebyggande åtgärder kostnadsförs till 40 % och fordringsförs gentemot
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 60 %. Hittills har kommunen burit
kostnader på 0,3 mkr i år och prognosen överstiger inte de budgeterade 0,5 mkr.
Jämställdhetsarbetet omfattas hittills mest av stöd till nämndernas implementation av
jämställdhetsstrategin samt utveckling av könsuppdelad statistik.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 90
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr 2015/KS0399-2
Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 2 2015, Dnr 2015/KS0399-1

Finansiering
Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering
av verksamheten krävs.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 2015, perioden januari – augusti.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Kommunchefen
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§ 105
Tertialrapport 2, januari – augusti 2015, Lilla Edets kommun
Dnr 2015/KS0427
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och 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. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till
och med augusti 2015.
Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag, dock inte alltid inom de tilldelade
resurserna. Där det är tydligt att grunduppdraget inte klaras är inom
utbildningsnämndens grundskoleverksamhet. Individnämnden har även haft problem att
uppfylla lagstiftningens krav på rättssäkerhet.
Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige
fastställda prioriterade målen för 2015. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, fyra
bedöms som svåra att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att
bedöma ännu.
Kommunens redovisade resultat är 7,7 mkr, vilket är knappt 7 mkr sämre än vid samma
period föregående år. En förklaring till det försämrade resultatet är att en avsättning
avseende sluttäckning av en deponi ingår bland årets kostnader med 9,3 mkr. Intäkterna
ökar, bl.a. med det sista året av återbetalning från AFA-försäkringar med 4,3 mkr, och
avskrivningskostnaderna är lägre, nedskrivning av fordonsgasanläggningen skedde förra
året. Helårsprognosen pekar på ett resultat om -9,8 mkr, vilket då är 14,8 mkr sämre än
budget. De nämnder som avviker negativt från det resultat som kommunfullmäktige
fastställ ska redovisas är överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden. Avsättningen avseende deponin bedöms som synnerliga skäl i
samband med balanskravsutredningen och därmed är balanskravsresultatet -0,5 mkr. Ett
underskott från tidigare år finns att återställa.
Volymen avseende investering bedöms ligga på 36 mkr, vilket är cirka 12 mkr lägre än
budget. Det är främst tidsförskjutningar av projekt inom tekniska nämnden som orsakar
den stora avvikelsen, men även avsaknaden av några IT-investeringar inom
kommunstyrelsen.
Inkomsterna inom exploateringsverksamheten ligger över den budgeterade nivån och
utgifterna bedöms bli lägre, baserat på att åtgärder landar på andra sidan årsskiftet.
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Med denna prognos, resultat med -9,8 mkr (balanskravsresultat -0,5 mkr), uppfyller
kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara
uppfyllt vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk
hushållning.
Sjukfrånvaron är nu 7,2 %, att jämföra med 5,6 % vid samma period föregående år.
Ökningen sker i alla åldersgrupper.

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2 januari – augusti 2015 avseende Lilla Edets kommun, dnr
2015/KS0427-1
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2015/KS0427-2
Finansiering
Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för
att nå en god ekonomisk hushållning.
Yrkande
Leif Håkansson (S) lämnar följande yrkande:
1.
2.

3.

4.

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2.
Kommunfullmäktige anser att med de beslut som utbildningsnämnden och
individnämnden fattat kring sina respektive organisationer stärks förutsättningarna
för att framöver klara sina grunduppdrag.
Kommunfullmäktige uppmanar överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden att snarast fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder
för att nå en ekonomi i balans.
Kommunfullmäktige uppmanar övriga nämnder att iaktta mycket stor
kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta anpassningar i sina verksamheter och
förväntningen är att åtminstone det prognostiserade resultatet uppnås.

Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2.
2. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden och individnämnden att
snarast fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder för att nå en
ekonomi i balans.
3. Kommunfullmäktige uppmanar övriga nämnder att iaktta mycket stor
kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta anpassningar i sina verksamheter och
förväntningen är att åtminstone det prognostiserade resultatet uppnås.

Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif
Håkanssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2.
2. Kommunfullmäktige anser att med de beslut som utbildningsnämnden och
individnämnden fattat kring sina respektive organisationer stärks förutsättningarna
för att framöver klara sina grunduppdrag.
3. Kommunfullmäktige uppmanar överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden att snarast fatta beslut i sina respektive nämnder avseende åtgärder
för att nå en ekonomi i balans.
4. Kommunfullmäktige uppmanar övriga nämnder att iaktta mycket stor
kostnadsmedvetenhet avseende fortsatta anpassningar i sina verksamheter och
förväntningen är att åtminstone det prognostiserade resultatet uppnås.
Reservation
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Jörgen Andersson (C) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Anderssons yrkande.
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§ 106
Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder
Dnr 2015/KS0412
Sammanfattning
Skred kan påverka många värden längs med Göta älv, däribland bebyggelse och viktiga
samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Till
detta kommer en lång rad andra mänskliga och samhälleliga konsekvenser. Mot
bakgrund av de stora mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden som berörs längs
Göta älv är det utredningens slutsats att det är nödvändigt och geotekniskt möjligt att
vidta åtgärder så att tappningen i älven kan ökas, samtidigt som skredriskerna minskas.
Åtgärderna bör sättas in för att minska sannolikheten för skred i dagens situation, vilket
samtidigt förebygger risker vid framtida ökade flöden. I första hand bör åtgärder vidtas
inom prioriterade områden med hög sannolikhet för skred nära älven.
Kommunen har inte något lagreglerat ansvar för att vidta åtgärder på fastigheter som
inte ägs av kommunen. Dock kan ett allmänintresse motivera att kommunen går in och
tar ett visst ansvar för att ras- och skredproblematiken blir utredd. Kommunen åtar sig
dock inte något kostnadsansvar för de fördjupade undersökningarna och eventuella
åtgärder som behöver vidtas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 93
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2015-09-09
Riktlinjer för stabilitethöjande åtgärder
Beslut
1. Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder”.
2. Kommunstyrelsen kompletterar texten under rubriken ”Arbetsprocess” med
”Resultatet redovisas till kommunstyrelsen”.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare
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§ 107
Klimatanpassning och skredsäkring av Göta älv,
skrivelse till miljö- och energidepartementet
Dnr 2014/KS0078
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens protokoll 2015-03-11 § 15 beslutade kommunstyrelsen att
tillskriva miljö- och energidepartementet angående konsekvenserna för kommunen samt
kommuninvånare gällande SGIs uppdrag om översiktlig skredskartering längs Göta älv,
samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna
skrivelsen.
Lilla Edets kommun har per den 30 september 2015 inte erhållit något svar från miljöoch energidepartementet. Kommunen har sedan skrivelsen skickades in avslutat ett
flertal fördjupade utredningar och kommunicerat resultatet till berörda fastighetsägare. I
två områden har ärende avslutats hos kommunen och MSB på grund av att
fastighetsägarna i dagsläget inte har ekonomiska resurser att gå vidare i ärendet.
Det finns områden där det är geotekniskt möjligt att genomföra åtgärder men åtgärderna
är för omfattande för fastighetsägarna. Föreslagna åtgärder ska dessutom utföras på
Sjöfartsverkets fastighet.
I kommande budget har det statliga anslaget för bidrag till stabilitetshöjande åtgärder
ökats med 50 miljoner. Ökningen kommer att gälla i tre år. Fördelningen av kostnader
för fördjupade utredningar och finansiering av åtgärder kvarstår. Staten står för 60% och
fastighetsägarna för 40%. Det ökade anslaget hjälper alltså inte, då det fortfarande blir
alltför ekonomiskt kostsamt för den enskilde fastighetsägaren.
Förslaget är därför att återigen tillskriva berört departement för att få svar på tidigare
skrivelse. Vi vill uppmärksamma departementet på problematiken av dels
fastighetsägarnas kostnadsansvar, dels att det finns statliga verk som inte ser sig berörda
och därmed inte tar något ekonomiskt eller driftmässigt ansvar för föreslagna
skredåtgärder. Kommunen belyser Göta älvs vikt som riksintresse för sjöfarten,
riksintresset för kommunikation, väg och som vattentäkt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dnr 2014/KS0078-13
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Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ingemar Ottosson och Julia Färjhage i uppdrag att
skicka in en ny skrivelse till miljö- och energidepartementet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ingemar Ottosson och Julia Färjhage i uppdrag att
skicka in en ny skrivelse till miljö- och energidepartementet
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
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§ 108
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022
Informationsmöte till fastighetsägarna på Ström har ägt rum där resultatet av den
fördjupade utredningen redovisades.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 109
Ansökan om planbesked för Garn 3:21
Dnr 2015/KS0278
Sammanfattning
Sökanden Bo bra i Lilla Edet har inkommit med en ansökan om planbesked för
upprättande av detaljplan på fastigheten Garn 3:21 Ansökan avser att möjliggöra för
bebyggnation av ekoby, bestående av enfamiljshus mellan Göteborgsvägen och Göta
älv. Sökanden har bifogat en förslagsskiss vilken innefattar 15 bostadsbyggnader samt
gemensamhetsanläggningar. Sökanden uppger att de önskar börja bygga under 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 92
Vision 2020
Översiktsplan 2012
Lilla Edets Bostadsförsörjningsprogram
Lilla Edets miljömål
Trafikverkets åtgärdsvalstudie nationellt vägnät, Region Väst
Sökanden har tidigare fått positivt planbesked. 2005-06-08, förnyat plantillstånd 201002-03 vilket förföll 2012-04-01.
Finansiering
Sökanden har betalat avgiften för planbesked enligt taxa. Vid positivt planbesked
betalar sökanden planarbetet enligt planavtal.

Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked.
Planavtal ska tecknas med mark- och exploateringsavdelningen.
Beslutet expedieras till
Bo Bra i Lilla Edet
Cecilia Friberg, mark- och exploateirngschef
Martin Hallberg, planarkitekt
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§ 110
Detaljplan för bostäder inom Tingberg 3:77 i Lödöse
Dnr 2015/KS0418
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Tingberg 3:77 fick 2008-04-22 positivt planbesked av
kommunstyrelsen upprättande av detaljplan avseende fastigheten Tingberg 3:77.
Detaljplanen innebär att det på fastigheten Tingberg 3:77 skapas en byggrätt för
befintlig bostadsbebyggelse samt ytterligare byggnation av bostäder i form av mindre
flerfamiljshus och småhus på fastigheten Tingberg 3:77.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd under 2009. Sedan dess har
förutsättningarna för planläggningen förändrats avsevärt: dels har väg E 45 flyttats från
Göteborgsvägen till motorvägen som togs i bruk 2012, dels har synen
översvämningsproblematiken utvecklats och kommunen har tagit ett helhetsgrepp för
hela Lödöse i frågan. Detta innebär sammantaget en del revideringar av planförslaget,
framförallt med avseende på hur planen förhåller sig till trafikbuller, risk för olyckor
med transporter av farligt god och risken för översvämningar.
En behovsbedömning har genomförts och planförslaget anses inte föra med sig någon
betydande miljöpåverkan. Förslaget har bedömts med grunderna i planbeskrivningen att
ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 947
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2015-09-11
Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000, i A1-format. 2008/s-147-57)
Planbeskrivning, 2008/s-147-58
Samrådsredogörelse, 2008/s-147-59 (2008/s-147-34)
Fastighetsförteckning, 2008/s-147-61
Remisslista, 2008/s-147-62
Finansiering
Planavtal undertecknat 2015-01-07 avser resterande del av planprocessen efter
samrådsskedet. Beställaren är finansiär i alla delar.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå kungörelse och ge tillfälle för utställning av
planförslaget under tre veckor enligt remisslista.
Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschefen
Martin Hallberg, planarkitekt
Tommy Nylund
Astor Nylund
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§ 111
Tillägg till plankarta Norra Gossagården
Dnr 2015/KS0170
Sammanfattning
Myresjömark AB har köpt del av fastigheten Tingberg 3:72, norr om det område för
vilket kommunstyrelsen 2015-03-11 lämnade positivt planbesked. I och med detta anser
mark- och exploateringsavdelningen att planområdet norr om Ekebergsvägen bör
utökas.
Konsekvenserna av detta tillägg blir en mer övergripande planering med möjlighet att
koppla befintliga bebyggelseområden till Norra Gossagården i ett tidigt skede,
kostnaden för planen delas upp mellan fler aktörer och bidrar till minskade kostnader
för kommunen i planarbetet samt möjliggör en mer omfattande exploatering av
området.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 98
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2015-09-22
Mail från Myresjö mark AB, Förfrågan om att delta i planarbetet. Dnr. 2015/KS0170-11
FÖP Lödöse, en fördjupning av översiktsplanen. Laga kraft 2014-11-21. Dnr.
2012/KS0045
Detaljplan bostadsområde, Tingberg 11:2 m.fl. i Lödöse. Laga kraft 2009-06-15.
Lantmäteriets beteckning 1462-P70.
Byggnadsplan för Lödöse samhälle. Antagen 1955-01-19. Lantmäteriets beteckning 15STY-1212.
Detaljplan för Tingberg 4:77 m.fl. Tingberg-Pingstalund. Laga kraft 2009-03-12.

Finansiering
Lilla Edets kommun är finansiär i alla delar.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen noterar att kostnader för exploatören regleras i exploateringsavtal.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
därefter att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked.
2. Kommunstyrelsen noterar att kostnader för exploatören regleras i exploateringsavtal.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Martin Hallberg, planarkitekt
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§ 112
Yttrande angående ”Stallarna”, Ström 1:144
Dnr 2015/KS0343
Sammanfattning
Lilla Edets Industri- och Fastighets AB (Leifab) har inkommit med en begäran om
yttrande avseende avveckling av ”Stallarna”, Ström 1:144.
Med anledning av ”Stallarnas” dåliga kondition och ett investeringsbehov på ca fyra
miljoner kronor har Leifab beslutat att avveckla byggnaden genom rivning.
I Stallarna bedriver idag Bouleklubben föreningsverksamhet. Dessutom fungerarar
fastigheten som uppställningsplats för husvagnar.
Leifab önskar ett yttrande från kommunen då frågan eventuellt kan vara av principiell
karaktär. I 5 § ägardirektiv för Leifab anges att bolaget ska bereda kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.
Följande ärenden ska alltid föreläggas kommunfullmäktige
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat företag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per
affärstillfälle
- Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig
inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet
- Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare
Fastigheten ”Stallarna” är i mycket dåligt skick. En investering på fyra miljoner kronor i
byggnaden innebär enbart åtgärdande av de mest akuta bristerna och kommer inte att
medföra att fastighetens användningsområde kan utökas.
En rivning av fastigheten skulle ge olika möjligheter för Leifab och kommunen att
planera för annan mer ändamålsenlig användning av området t ex för
bostadsbyggnation.
Frågan om avveckling av fastigheten ”Stallarna”, Ström 1:144 bedöms inte vara en
fråga av principiell betydelse i den mening som avses i 5 § ägardirektivet för Leifab.
I kommunens kulturarvsplan finns Stallarna upptagen under rubriken ”Urval av
kulturhistoriskt intressanta miljöer i kommunen”.
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Beslutsunderlag
Öppet brev till kommunstyrelsen, inkommet 2015-10-06
Skrivelse från Hembygdsföreningen Hjärtum, daterad 2015-10-05
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 95
Skrivelse från Västarvet, daterad 2015-09-29
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-09-15
Skrivelse från Leifab, daterad 2015-06-18
Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen yrkar i första hand att ärendet återremitteras för beredning av
alternativ såsom möjliga bidrag för renovering eller försäljning samt med remiss till
Västarvet och kultur- och fritidsnämnden och i andra hand att ”stallarna” ska bevaras.
Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Leif Håkansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Anders Johansson (SD), Ulf Wetterlund (FP), Kim Pedersen (V) och Peter Spjuth (V)
tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska terremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer hon arbetsutskottets förslag mot Julia Färjhages andrahandsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att fastigheten avvecklas.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Leifab ska erbjuda bouleklubben en alternativ lösning
för klubbens föreningsverksamhet.
Reservation
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Jörgen Andersson (C) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages förslag.
Beslutet expedieras till
Leifab
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§ 113
Begäran att få kvarstå som ledamot trots flytt från kommunen
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Leif Kinnunen (FP) har inkommit med en begäran om att få kvarstå som förtroendevald
trots att han avflyttar från kommunen. Anledningen till att Leif Kinnunen flyttar från
kommunen är att han erhållit nytt arbete.
Leif Kinnunen har följande uppdrag i Lilla Edets kommun: Ledamot i fullmäktige,
ledamot och tillika ordförande i tekniska nämnden, ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot och tillika ordförande i handikapprådet.
Enligt huvudregeln i 4 kap 8 § första stycket kommunallagen upphör ett uppdrag genast
om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig, t ex genom
folkbokföring i annan kommun, är man skyldig att avgå så snart obehörigheten har
inträtt.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får
ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden. Syftet med bestämmelsen är
att den som under en begränsad period är bosatt och folkbokförd på annan ort,
exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att behålla sina uppdrag under
återstoden av mandatperioden. I fullmäktiges bedömning om den enskilde ska få behålla
sitt förtroendeuppdrag bör enligt förarbetena bl a vägas in om den förtroendevalde avser
att flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande har slutförts och om
den förtroendevalde har reella möjligheter att delta i sammanträden i hemkommunen.
Undantag ska således enbart göras vid en tillfällig avflyttning.
Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet
avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sitt uppdrag.
Utgångspunkter vid en bedömning bör vara att
-

Förtroendevald ska antas flytta tillbaka när studier eller motsvarande slutförts.

-

Förtroendevald ska ha reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller de
organ som är aktuella för uppdraget. Här bör vägas in rimligheten i ev ökade
kostnader vid deltagande i sammanträden, beredningar m m.

-

Förtroendevald ska, i den mån uppdraget kräver det, kunna behålla kontakten
med kommuninvånarna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 96
Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-07-27.
Begäran från Leif Kinnunen om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från
kommunen.
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Peter Spjuth (V) och Kim Pedersen (V) meddelar att de inte deltar i handläggningen av
detta ärende.
Yrkande
Ulf Wetterlund (FP) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige godkänner Leif Kinnunens begäran om att ha kvar sina politiska
uppdrag trots flytt från kommunen.
Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Ulf Wetterlund.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Ulf Wetterlund yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att reseersättning endast utgår som för resor inom Lilla
Edets kommun.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Ulf Wetterlunds (FP) yrkande och yrkar avslag på Jörgen
Anderssons tilläggsyrkande.
Camilla Olofsson (M) och Anders Johansson (SD) tillstyrker Jörgen Anderssons
yrkande.
Ulf Wetterlund (FP) yrkar avslag på Jörgen Anderssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller att Ulf Wetterlunds yrkande.
Därefter frågor hon om kommunstyrelsen avslår eller bifaller Jörgen Anderssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Jörgen Anderssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Leif Kinnunens begäran om att ha kvar sina politiska
uppdrag trots flytt från kommunen.
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§ 114
Firmatecknare för Lilla Edets kommun
Dnr 2015/KS0424
Sammanfattning
Med anledning av organisatoriska förändringar inom kommunledningsförvaltningen
behöver tidigare beslut om firmatecknare revideras.
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan.
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive
nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-23 § 97
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-09-15.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens
ordförande eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande i förening med
antingen kommunchef eller ekonomichef.
Följande gäller dock enligt nedanstående:
Lånehandlingar samt derivat
Firmateckning får ske av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommunchef
och ekonomichef, två i förening.
Löpande ärenden
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunchefen
Ekonomichefen

27

Kommunstyrelsens protokoll

2015-10-07

§ 115
Flyktingsituationen
Dnr 2015/KS0428
Sammanfattning
Under den senaste tiden har flyktingströmmen i Göteborgsregionen varit mycket högre
än tidigare och fler flyktingar och ensamkommande barn förväntas komma till regionen
under en längre tid framöver. Behovet av att ta emot människor på flykt är stort.
Behovet är också stort när det gäller att hitta kommunplatser för de nyanlända som
redan har uppehållstillstånd och som befinner sig i Migrationsverkets anläggningar.
Flera kommuner i Göteborgsregionen tar redan nu ett stort ansvar och har en ansträngd
situation. Det är nödvändigt med ökad samverkan mellan olika myndigheter och
aktörer. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har en betydelsefull roll i detta
arbete.
Lilla Edets kommun ska ta sitt ansvar för den ökade flyktingströmmen i regionen.
Kommunledningsförvaltningen har under de senaste veckorna samverkat med olika
myndigheter. Kommunchefens ledningsgrupp har fungerat som styrgrupp i detta arbete
och kommer att göra så under den tid det bedöms finnas behov av detta.
Kommunen har under året startat ett boende för ensamkommande barn. Kommunen har
också ett löpande avtal angående att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd.
Kommunens avsikt är att förstärka mottagandet.
Insatser pågår för att
- Etablera ett nytt boende för ensamkommande barn,
- Öka antalet tillgängliga lägenheter så att kommunen kan uppfylla sitt avtal om
mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd samt också öka mottagandet.
- Inventera lokaler för akuta behov
- Informera kommuninvånare samt involvera olika ideella organisationer

Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Camilla Olofsson (M), Peter Spjuth (V), Tommy Nilzén (MP), Jörgen Andersson (C),
Ulf Wetterlund (FP) och Julia Färjhage (C) tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lilla Edets kommun ska ta sitt ansvar för den ökade flyktingströmmen i
regionen.
- Ansvaret för kommungemensam samordning av flyktingmottagande läggs under
kommunstyrelsen. Det ordinarie verksamhetsansvaret ligger dock kvar på
respektive nämnder.
- Statliga ersättningar för flyktingmottagandet går till kommunstyrelsen för
fördelning till berörda ansvarsområden.
- Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om flyktingsituationen genom en
stående punkt på kommunstyrelsens sammanträde
- I övrigt godkänns den information och den inriktning på insatser som lämnats i
kommunchefens tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Folkhälsosamordnaren
Ekonomichefen
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§ 116
Återrapportering avseende SAMÖ 2016
Dnr 2015/KS0148
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade i mars i år beslut om deltagande i krisledningsövningen
SAMÖ 2016. Beslutet avsåg deltagande med enbart kommunledningsstaben.
Anledningen till att kommunen inte skulle delta full ut i övningen var att kommunen var
fullt upptagen med att fokusera på arbete med revidering av interna styrdokument samt
med att ta fram en ny Risk- och sårbarhetsanalys.
Vid kontakt med Länsstyrelsen har det visat sig att det inte är möjligt att delta i
övningen med endast kommunledningsstaben. Det krävdes ett större åtagande
personalmässigt. Kommunen har därför inte möjlighet att delta. Kommunen har istället
för avsikt att följa övningen som observatör genom någon av våra grannkommuner.
I samband med kommunens ordinarie beredskapsarbete har vi tackat ja till deltagande
som fokuskommun i projektet ”Processtöd för kommunal risk-och sårbarhetsanalys.
Projektet genomförs i ett samarbete med Länsstyrelsen och Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) och är en fyraårig satsning för att stärka risk- och
sårbarhetsarbetet för att integrera arbetet med risker kopplat till ett förändrat klimat.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-09-29.
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11/§ 26.
Yrkande
Leif Håkansson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2015-03-11/§ 26.
I övrigt noteras ovanstående information.

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2015-03-11/§ 26.
I övrigt noteras ovanstående information.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
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§ 117
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 118
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Sammanfattning
Tisdagen den 6 oktober flyttade ekonomiassistenterna och löneassistenterna till
SOLTAK:s lokaler i Kungälv.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 119
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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