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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Kim Pedersen (V)
Ulf Wetterlund (L)
Julia Färjhage (C)
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Camilla Olofsson (M)
Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Malin Edvardsson (S)
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Frej Dristig (SD)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Per Persson, bredbandssamordnare, § 2
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 2
Bengt Gustafsson, vd SOLTAK AB, § 3
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 4
Martin Hallberg, planarkitekt, § 6-7
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 6-7
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§1
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§2
Fiber till alla i Lilla Edet, aktuell status
Sammanfattning
Kommunstyrelsen får information om nuläget med vilka fiberföreningar som finns i
Lilla Edet och hur långt de har kommit.
I tätorterna har IP-only och Kungälvs Energi som marknadsaktör gått in och satsat.
Diskussion förs också om framtida utmaningar.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§3
Senaste nytt från SOLTAK AB
Dnr 2016/KS0016
Sammanfattning
Fr o m 2016 handhar SOLTAK AB löneadministration, ekonomiadministration samt ITdrift för Lilla Edets kommun.
Under 2015 har SOLTAK AB arbetat med implementering inför driftsättningen 2016.
Bolaget har idag 85 st anställda som tillsammans ska arbeta fram gemensamma rutiner.
Under våren kommer bolaget att implementera ett nytt personalsystem och ett
ekonomisystem.
Information ges också om budget och driftskostnader för SOLTAK AB.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§4
Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun
Dnr 2016/KS0017
Sammanfattning
Statens Geotekniska Institut (SGI) har utarbetat vägledningen ”Stabilitetsförhållanden i
Göta älvdalen”. Vägledningen ska vid användning av resultat från Göta älvutredningen
tydliggöra hur resultatet från Göta älvutredningen ska tolkas med avseende på
skredrisker. Den ska också belysa behovet av vidare utredningar samt vem som har
ansvaret för den geotekniska säkerheten.
För att tydliggöra hur myndigheternas befintliga kartunderlag kan användas och hur
terminologin ska tolkas har SGI tagit fram en vägledning, ”Kartunderlag om ras, skred
och erosion”. Vägledningen ska stötta kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i
sitt planeringsarbete. Vägledningen har tagits av SGI i samarbete med Sveriges
geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt Lantmäteriet
(LM), och den ska harmonisera befintliga kartunderlag som gäller ras, skred och
erosion. Inom uppdraget har harmonisering definierats såsom att samordna och
tydliggöra underlag som kan uppfattas som dubbelt, motstridigt, eller ha olika syften
eller olika detaljeringsgrad. En webbaserad kartvisningstjänst har byggts upp där
samtliga kartunderlag finns samlade. Kommuner kan använda kartunderlagen för att
prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. Även centrala
myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion, kan ha nytta
av vägledningen.
Kommittédirektiv 2015:115
Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015.
En särskild utredare ska analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen,
kommunerna och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och
planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. I de delar
där ansvarsfördelningen är otydlig eller inte ändamålsenlig ska utredaren föreslå
förbättringar. Utredaren ska också analysera eventuella hinder och begränsningar i
lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Vid behov ska
författningsförslag lämnas. Här ingår även att se över befintlig lagstiftning och föreslå
de ändringar som krävs för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i syfte att göra
bebyggd miljö mer översvämningssäker. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari
2017.
Under flera år har det utförts kontrollmätningar vid Götaslätten i syfte att kontrollera
eventuella markrörelser. Det har installerats portrycksmätare och grundvattenrör i
området. För att ta reda på hur förhållandena ser ut idag kommer Sweco, på uppdrag av
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Lilla Edets kommun, att mäta portryck under cirka 1-2 månader och grundvattennivåer
under cirka fyra månader. Portrycken mäts kontinuerligt 1-2 gånger per dag. Efter fyra
månader görs en bedömning om ytterligare mätningar behövs.
MSB beviljade 2015-10-19 statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor
avseende återkommande portrycksmätningar på Västra älvstranden under tre år.
Mätningarna påbörjades i november 2015. Mätningarna kommer att ske en gång per
månad under det första året och därefter en gång/kvartal under de två efterföljande åren
(totalt 20 mättillfällen).
Under oktober månad 2015 skickade kommunen ut information om ”Riktlinjer för
stabilitetshöjande åtgärder” samt en förfrågan om markåtkomst till de fastighetsägare
som enligt Göta älvutredningen bor i områden med medelhög och hög skredrisk. För att
kommunen ska kunna göra en detaljerad geoteknisk utredning kan fastighetsägares
mark behöva tillträdas och tillfälligt tas i anspråk. Markåtkomsten gäller för tillfälligt
nyttjande för etablering av utredningsområde för detaljerad geoteknisk utredning.
Förfrågan om markåtkomst kommer också att ligga till grund för den
prioriteringsordning kommunen upprättar för genomförandet av detaljerade geotekniska
utredningar.
Sista svarsdatum var 2015-11-20. 159 förfrågningar skickades ut. Det har kommit in 70
JA-svar och 25 NEJ-svar.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§5
Information om flyktingsituationen
Dnr 2015/KS0428
Sammanfattning
Under hösten har totalt 77 st ensamkommande barn aviserats till kommunen. 6 stycken
av dessa har valt att bo hos anhöriga i annan kommun.
Diskussioner pågår nu om dels lämpliga lokaler för boende för ensamkommande barn
och dels lokaler för s.k. akutboende.
Inom kort får dessa ungdomar plats i skolan.
Under våren fortsätter integrationsarbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§6
Beslut om samråd för Detaljplan avseende Ängshöken 1 m.fl.
Dnr 2014/KS0162
Sammanfattning
Sökanden LEIFAB fick 2014-10-08, § 105, positivt planbesked för upprättande av
detaljplan. Ett förslag till detaljplan har upprättats och föreslås handläggas med enkelt
planförfarande, enligt PBL 2010:900.
Syftet med planen är att skapa byggrätt för att uppföra ett flerbostadshus med lägenheter i två våningar. Planområdet omfattar fastigheten Ängshöken 1, samt del av Edet
2:57 och del av Edet 2:39. Området ligger väster om Göteborgsvägen och öster om
sporthallen centralt i Lilla Edets tätort. Planområdet är knappt 19 000 m2 stort.
Utöver det nya bostadshuset planeras inga ytterligare bostäder. Inom hela planområdet
föreslås högsta våningshöjd vara två våningar, vilket innebär att även befintlig
envåningsbyggnad skulle kunna byggas på med en våning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-16 § 123
Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-08, § 105. 2014/KS0162-7
Planavtal 2014-11-24, 2014/KS162-10
Plankarta med planbestämmelser 2014/KS0162-39
Planbeskrivning 2014/KS0162-40
Grundkarta 2014/KS162-13
Fastighetsförteckning 2014/KS162-37
Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan, Norconsult (2015-03-10)
2014/KS162-20
Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, Norconsult (2015-03-10)
2014/KS162-20
Översiktlig ytavrinning i Lilla Edet, Sweco (2015-10-12) 2014/KS162-30
Ängshöken 1, VA- och dagvattenutredning,Sweco (2015-11-24) 2014/KS162-34
Trafikbullerutredning Ängshöken m.fl. med bostadshus, Akustikverkstan (2015-07-07)
2014/KS162
Finansiering
Planavtal undertecknat 2014-11-24, där beställaren är finansiär i alla delar.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut en underrättelse och ge tillfälle till samråd kring
planförslaget under tre veckor.
Beslutet expedieras till
Planarkitekten
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§7
Norra stallgärdets tomtpris
Dnr 2015/KS0537
Sammanfattning
Del av Norra Stallgärdet är idag exploaterat med 16 tomter, varav 10 tomter är sålda,
två tomter kan ej försäljas då de saknar VA och fyra tomter är till försäljning.
Under 2015 har fyra tomter bebyggts och Stallgärdet-området är populärt.
Ytterligare 23 tomter kan avstyckas inkluderat en tomt för LSS-boende.
Projekteringen är sedan tidigare gjord och anläggandet av gata och belysning samt
lantmäteriförrättning återstår i projektet. Infrastrukturen såsom VA, gata och belysning
är inte budgeterat i MOR 2016.
Socialförvaltningen är i stort behov av ett LSS-boende och ämnar anlägga detta boende
inom Norra Stallgärdet, vilket först kan verkställas då infrastrukturen är utbyggd.
Fastigheterna kan försäljas då tomtpriset för området är beslutat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-16 § 124
Detaljplan 1462-P59
Projekteringsplan
Finansiering
Kommunen finansierar projektet till 100 %
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att försäljningspriset per fastighet är 330 000 kr exkl VA.
Beslutet innefattar inte fastigheten avsedd för LSS-boende.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Anders Johansson (SD) tillstyrker
Julia Färjhages yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Ingemar Ottossons yrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för Ingemar Ottossons yrkande.
Nej-röst för Julia Färjhages yrkande.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.
JA
Ingemar Ottosson (S)

NEJ

X

Julia Färjhage (C)

X

Lars Ivarsbo (C)

X

Leif Håkansson (S)

X

Kim Pedersen (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

Ulf Wetterlund (L)

X

Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)

AVSTÅR

X
X

Tommy Nilzén (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X
6

5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att försäljningspriset per fastighet är 330 000 kr exkl VA.
Beslutet innefattar inte fastigheten avsedd för LSS-boende.
Reservation
Julia Färjhage (C), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och
Anders Johanson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages
yrkande.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§8
Begäran om att kvarstå som förtroendevald trots flytt
från kommunen
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Jörgen Hellman (S) har inkommit med en begäran om att få kvarstå som förtroendevald
trots att han avflyttar från kommunen.
Jörgen Hellman har följande uppdrag i Lilla Edets kommun:








Revisor tillika vice ordförande för granskning av kommunens verksamhet
Revisorsersättare Folkrörelsernas arkivförening
Revisorsersättare Lilla Edets Företagscentrum, ekonomisk förening
Revisor Folkets Hus i Lilla Edets Förvaltning
Revisor Leifab
Revisor Lefab
Revisor Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps samordningsförbund

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 125
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-12-14.
Begäran från Jörgen Hellman om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från
kommunen.
Peter Spjuth (V) och Kim Pederén (V) meddelar att de inte deltar i handläggningen av
ärendet.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg;
Kommunfullmäktige beslutar att reseersättning endast utgår som för resor inom Lilla
Edets kommun.
Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Leif Håkansson (S) yrkar avslag på Julia Färjhages tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ingemar Ottossons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Jörgen Hellmans begäran om att få ha kvar sina
uppdrag trots avflyttning från kommunen.
2. Kommunfullmäktige noterar att Jörgen Hellman avsäger sig uppdraget som revisor i
Leifab.
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§9
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2016/KS0019
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 10
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 11
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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