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§ 117
Handlingsplan för miljömålen 2013-2020
Dnr 2012/KS0180 Dpl 018
Sammanfattning
Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar med att förverkliga
kommunens miljömål. En del av målen förtydligas genom de åtgärder som
anges i miljötillsynsplanen. Detta underlättar arbetet med att nå de antagna
målen. I arbetet med att uppfylla övriga mål har bedömningen gjorts att det kan
finnas samma behov av stöd i form av förtydliganden.
Med anledning av ovanstående har ett förslag på olika åtgärdsalternativ tagits
fram som kan kopplas till miljömålen. Åtgärdsförslagen konkretiseras i den
handlingsplan som presenteras vid dagens sammanträde.
Genom konkretisering av åtgärdsförslag i en handlingsplan förtydligas således
vad som behöver göras för att nå målen. Handlingsplanen föreslås revideras
årligen i samband med kommunstyrelsens sista möte före årsskiftet vilket gör
att den ligger i takt med budgetarbetet. Handlingsplanen ska användas som
underlag i kommunens mål- och resursplanearbete samt i nämndernas och
förvaltningarnas arbete med att uppnå kommunens miljömål.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för miljömålen 2013-2020.
Arbetsutskottets protokoll § 101, 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för kommunens miljömål 2013-2020.
Beslutet expedieras till:
Helena Grim, miljöplanerare
Mål- och resursberedningen
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 118
Taxor och avgifter 2013 - Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.


Tomtpriser
o En normaltomt fastställs till ett intervall om 700-1 000 m2.
o Industrimark ska genomgå en oberoende värdering innan
överlåtelse sker. Tidigare satte kommunstyrelsen priset.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-10-25 § 60
Arbetsutskottets protokoll § 102, 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för
samhällsbyggnadsnämnden enligt punkt 1, 19 och 21 i dokumentet taxor och
avgifter 2013 att gälla fr o m 2013-01-01.
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§ 119
Taxor och avgifter 2013 – Taxor och avgifter för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.


Avgiften för VA omformas så att en- och tvåfamiljshus betalar ett
enhetspris, oavsett förbrukning. För övriga kunder/företagsabonnenter
sker ingen förändrad debiteringsprincip. En total höjning av
avgiftsintäkterna föreslås av samhälls-byggnadsnämnden med 9,4 %,
men inom de fastigheter som omfattas av enhetstaxan sker en
omfördelning så att de fasta kostnaderna som kollektivet har fördelas på
ett mer enhetligt sätt. Ingen förändring sker heller i förhållandet privatoch företagskunder. Den föreslagna höjningen omfattar pris
/löneutveckling, förändrad kapitaltjänstkostnad, styrsystem och
säkerhetsåtgärder samt kompetensövergång. Däremot så skulle en
höjning med 15,5 % krävas för att även biogasanläggningen, som efter
att fordonsgasförsöken avslutats hör hemma inom VA-kollektivet, ska
finansieras inom kollektivet. Ingen hänsyn är heller tagen till att det
tillkommer ledningsnät som tas i drift inom exploateringsområden.
Vilken nivå avgiften borde ligga på för att klara av även det är inte
riktigt beräknad, men det borde landa på cirka 20 %.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-10-25 § 59
Arbetsutskottets protokoll § 103, 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar enligt punkt 2, 3, 4 i dokumentet taxor och avgifter 2013
att gälla fr o m 2013-01-01.
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§ 120
Taxor och avgifter 2013 - Renhållningsavgifter
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109

Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.


Renhållningstaxan är förenklad i sin struktur. Den totala avgiften höjs
med 3 %.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-10-25 § 58.
Arbetsutskottets protokoll § 104, 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Renhållningsavgifter enligt punkt 5 i
dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla fr o m 2013-01-01.
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§ 121
Taxor och avgifter 2013 – Miljö- och byggnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.





Timtaxan för miljö- och hälsoskydd uppräknas med KPI till 800 kronor
per timma.
Sotningstaxan är uppräknad med det index som Sveriges kommuner
och landsting överenskommit med Sveriges skorstensfejarmästares
riksorganisation. Avtalsperioden sträcker sig till och med 2013-03-31
och kommer troligen att förändras från den första april. I taxebilaga 5
föreslås att Miljö- och byggnämnden i Lilla Edet får beslutanderätt för
att uppdatera denna avgift med det index som de centrala parterna
överenskommer.
Räddningstjänstens taxa anpassas till den som Norra älvsborgs
räddningstjänstförbund har.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16 § 64
Arbetsutskottets protokoll § 105, 2012-11-14.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäkige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för miljö- och
byggnämnden enligt punkt 15-16 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att
gälla fr o m 2013-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att uppdatera
avgifterna avseende sotning med det index som de centrala parterna
överenskommer.
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§ 122
Taxor och avgifter 2013– Individnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.



Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen höjs
i de flesta fall med den ungefärliga utvecklingen av omkostnaderna, 3
%.
En avgift avseende dödsboförvaltning och anordnande av begravning
införs.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013, daterad 2012-11-14.
Individnämndens protokoll 2012-10-02 § 72-73
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 106
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för individnämnden enligt
punkt 11, 12 och 18 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla fr o m 2013
01-01.
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§ 123
Taxor och avgifter 2013 - Omsorgsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.
 Äldreomsorgens avgifter är i flertalet fall kopplade till utvecklingen av
prisbasbeloppet. De förändringar som inte omfattas av prisbasbeloppets
förändring är följande:
o Månadsavgiften för trygghetstelefon höjs med 20 kronor, samt
att förlorad larmknapp debiteras med självkostnadspris.
o Kommunal hälso- och sjukvård, månadsavgiften höjs med 50
kronor.
o Mat i ordinärt boende höjs med olika nivåer. Särskillnaden på
allmän kost och vegetarisk kost försvinner
o Måltiderna som serveras på dagcentral/dagverksamhet
specificeras mer.
o Arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
– följer Västkoms prissättning. För att få en snabbare
beslutsgång föreslås att omsorgsnämnden kan fatta beslut om att
uppdatera denna taxa om Västkom ändrar avgifterna.
o Hyror i ordinärt boende inom blockavtal enligt självkostnad
tillkommer.
o Transport till bårhus, enligt självkostnad, tillkommer.
o Utomhustjänsterna utförda av AMA höjs med 5:-, samt att en
skräphanteringsavgift införs.
 Funktionshinderomsorgens avgifter är kopplade till utvecklingen av
prisbasbeloppet. De förändrade avgifter som inte är kopplade till
prisbasbeloppet samt förtydligande om hyresnivåer är följande:
o Bostad för särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad
 hyresnivån kopplas till KPI alternativt, då det är
tillämpligt, till de faktiska hyresförändringarna per
bostad.
 Förbrukningsmaterial vid gruppbostäder kan erbjudas
mot en avgift.
o Kommunal hälso- och sjukvård, månadsavgiften höjs med 50
kronor.
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o Arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
– följer av Västkoms prissättning.
o Transport till bårhus tillkommer.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013, daterad 2012-11-14.
Omsorgsnämndens protokoll 2012-09-24 § 78 och 81
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 107
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för omsorgsnämnden
enligt punkt 6, 7 och 8 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla
fr o m 2013-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att uppdatera avgifterna
avseende arbetsterapi och sjukgymnastik för person från annan kommun
till samma nivå som Västkom beslutat.
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§ 124
Taxor och avgifter 2013 – Kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.



Taxa för användning av ishall har tillkommit.
Bibliotekets förseningsavgift avseende CD-skivor höjs till 10 kronor
per dag.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2012-11-06 § 40
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 108
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för kultur- och
fritidsnämnden enligt punkt 9 och 10 i dokumentet taxor och avgifter 2013 att
gälla fr o m 2013-01-01.
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§ 125
Taxor och avgifter 2013 - Kommunövergripande
Dnr 2012/KS0229 Dpl 109
Sammanfattning
Intentionen har varit att samla kommunens samtliga taxor och avgifter i ett och
samma dokument, så att en överblick blir enklare än om varje taxa behandlas
var för sig och vid olika tidpunkter. De förändringar som presenteras i
taxedokumentet, jämfört med tidigare beslut, redovisas i korthet nedan.


Avgiften avseende fax, kopiering, skanning och utskrift förändras
genom att enhetliggöra avgiften för fax, oavsett destination, till 10
kronor per sändning. Skanning tillkommer med samma avgift som för
kopiering. Kultur- och fritidsnämnden förordade en avgift för skanning
på 10 kronor per dokument. Det skulle kunna innebära 10 kronor för en
sida eller 10 kronor för 100 sidor, beroende på vilket dokument som
avses. Den fasta avgiften på 50 kronor för allmänna handlingar över 10
sidor tas bort och priser per sida höjs till samma nivå som för övriga
handlingar.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 109.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt punkt 13, 14 och 20 i
dokumentet taxor och avgifter 2013 att gälla fr o m 2013-01-01.
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§ 126
Risk- och sårbarhetsanalys, Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0227 Dpl 168
Sammanfattning
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 § skall en riskoch sårbarhetsanalys upprättas för kommunen.
Kommunen har valt att denna risk- och sårbarhetsanalys, i tillämpliga delar,
även ska baseras på lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Kommunen ska identifiera och analysera de händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen skall fastställas av kommunstyrelsen och
överlämnas till Länsstyrelsen senast under hösten 2012.
Kommunen skall, baserat på risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en lednings- och informationsplan samt ett
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys, Lilla Edets kommun.
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 110.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer Risk- och sårbarhetsanalys, Lilla Edets kommun.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Samtliga nämnder och förvaltningar
Mats Nilsson, kommunstrateg
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§ 127
Begäran om tilläggsanslag för Individnämnden
Dnr 2012/KS0188 Dpl 719
Sammanfattning
Individnämnden begär ett tilläggsanslag med tre miljoner kronor för år 2012.
Detta baserar sig på att ärendemängden ökat väsentligt avseende barn som
lever i undermåliga förhållanden och att placeringsåtgärder har tillgripits.
I tertialrapport 2 redovisar Individnämnden en prognos som ligger på -2,6 mkr.
Då står verksamheten ”Stöd till barn” för ett underskott med 4,2 mkr, men det
finns ett flertal andra verksamheter inom nämndens verksamhetsområde och
totalt prognostiseras dessa motverka underskottet avseende ”Stöd till barn” så
att nämndens totala prognos landar på -2,6 mkr.
I Mål- och Resursplanen för 2012 framgår att varje nämnd har ansvaret inför
kommunfullmäktige och kommunstyrelse att hålla verksamheten inom
anvisade ekonomiska resurser. Det finns heller inget utrymme avsatt för
tilläggs-anslag utan omfördelning av de befintliga resurserna skulle i så fall bli
nödvändiga.
Utifrån detta föreslås att Individnämndens begäran avslås.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-09-19 40§, 2012/KS0188-2
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0188-3
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 111.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige avslår Individnämndens begäran om tilläggsanslag om tre
miljoner kronor.
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§ 128
Införande av Ortsutvecklingsmöten i Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0202 Dpl 151
Sammanfattning
Tanken med ortsutvecklingsmöten är att göra det lätt för medborgarna att
påverka i kommunen. Mötena ska behandla frågor som är viktiga för orten. Ett
ortsutvecklingsmöte innebär en möjlighet att framföra lokala idéer och
utvecklingsförslag direkt till kommunens beslutsfattare.
Fullmäktiges demokratigrupp behandlade frågan 2012-09-17 § 4.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för Ortsutvecklingsmöten i Lilla Edets kommun.
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 112.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag men med följande
ändring i riktlinjerna:
Nygård och Lödöse ska vara två separata möten.
Ingemar Ottosson (S), ordförande, och Peder Engdahl (M) tillstyrker Jörgen
Anderssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige genomför ortsutvecklingsmöten 2013 enligt riktlinjerna
men med den ändringen i riktlinjerna att Nygård och Lödöse ska vara två
separata möten.
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§ 129
Upphävande av policy för ras och skred i Lilla Edets
kommun
Dnr 2002/KS0197 Dpl 249
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns fullmäktige beslutade 2002-11-21, § 77, att anta en
policy beträffande ansvars och ersättningsfrågor vid ras och skred. Policyn
beskriver ansvar vid situationer då skredrisk uppenbaras för såväl
fastighetsägare, kommunen och staten.
Sedan beslutet togs 2002 har två faktorer som påverkar policyn tillkommit. Det
är dels en förändrad lagstiftning som minskar statens kostnadsansvar från 80 %
till 60 % och det är dels Göta älv utredningen som Statens Geologiska Institut,
SGI, överlämnade till riksdagen i april 2012 som påvisar vilka risker som finns
längst Göta älv och vad det skulle kosta att göra åtgärder för att kraftigt
reducera riskerna. Kostnaderna för Lilla Edets kommun enligt gällande policy
bedöms i dagsläget uppgå till mellan 400 till 500 miljoner kronor. Det är
ekonomiskt inte möjligt för en kommun av Lilla Edets storlek att kunna ta på
sig detta ansvar och samtidigt kunna upprätthålla ordinarie verksamhet och
kvalitet som lagstiftningen förutsätter. Därför föreslås att gällande policy
upphör. Det innebär att kommunens självpåtagna kostnadsansvar upphör.
Kostnadsansvaret delas därmed utifrån nu gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2002/KS0197-1
Kommunfullmäktiges beslut, Dnr 2002/KS0197-6
SGIs Göta älv utredning, Dnr 2012/KS0107-1
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 114.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om vi har
en rättvis behandling av fastighetsägarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utreda om vi har en rättvis
behandling av fastighetsägarna.
Beslutet expedieras till:
Johan Fritz
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§ 130
Förlängning av avtal om förstärkt förvaltningsforskning
och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige
Dnr 2012/KS0211 Dpl 106
Sammanfattning
Projektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltnings
utbildning i Västsverige (KOLV) startades 1995 som ett samarbete mellan
kommunerna i dåvarande Göteborgs Förorters Förbund samt dåvarande
Bohuslandstinget (senare Västra Götalandsregionen) å ena sidan, och
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet å den andra. Upptakten till
projektet var att man från kommunalt och regionalt håll såg behov av
kompetensförsörjning till den offentliga sektorn, kontinuerlig
kompetensutveckling för både personal och politiker i regionen, mer och
fördjupad
kommunforskning, men också att man såg att Förvaltningshögskolan skulle
kunna spela en viktig roll vid regional utveckling.
Då den tredje avtalsperioden, som skrivits till mellan 2007 och 2012, går mot
sitt slut, har projektet utvärderats ännu en gång. Kommunernas och Västra
Götalandsregionens utveckling bedöms ha främjats genom såväl utbildning
som forskning, och Förvaltningshögskolans verksamhet (inom forskning,
utbildning och samverkan) har påverkats på ett positivt sätt både vad gäller
innehåll och omfattning. Utvärderarna är eniga om att projektet bör fortsätta
och att det har potential till att utveckla än mer fördjupade samarbeten.
Med bakgrund i bland annat utvärderarnas rapportering har Förvaltnings
högskolans råd för utbildning och forskning beslutat att utarbeta förslag på nytt
avtal.
Beslutsunderlag
Missiv från Förvaltningshögskolan Dnr: 2012/KS0211-1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 115.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun godkänner en förlängning
för perioden 2013-2018 av gällande avtal om Förstärkt förvaltningsforskning
och mer kvalificerad förvaltnings utbildning i Västsverige vid
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Därigenom förbinder sig
kommunen att årligen bidra med fyra kr/invånare till Göteborgs universitets
förfogande för angivet ändamål.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningshögskolan
Peter Jimmefors, ekonomichef
Samtliga förvaltningar
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§ 131
Detaljplan för Ströms Borg 1:1
Dnr 2011/KS0063 Dpl 214
Sammanfattning
Ett förslag till ändring av detaljplan för Ströms Borg 1:1, Lilla Edet, finns
upprättat i juni 2012. Ändringens syfte är att möjliggöra fler användningssätt
för Ströms Slott som har anor sedan 1600-talet.
I gällande detaljplan finns möjlighet att ha bostad, hotell och restaurang.
Planen har varit utställd för samråd med enkelt planförfarande (PBL 5:28) från
den 29 mars till den 29 april 2012, samt allmänheten har inbjudits till
samrådsmöte torsdagen den 19 april. Inkomna yttranden har sammanfattats i ett
särskilt utlåtande.
Ändring av detaljplan innebär att gällande detaljplan ska läsas tillsammans med
förslaget.
Kommunens syfte med detaljplanen är således att skapa möjlighet till att utöka
användningen med skola och kontor. Den innebär också marginella ändringar i
byggrättens utbredning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2012-09-27 § 42
Särskilt utlåtande
Tillägg till genomförandebeskrivningen
Tillägg till planbeskrivningen
Planhandling
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 116
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 132
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR 2013
Dnr 2012/KS0223 Dpl 605
Sammanfattning
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter
kalenderåret 2013, för de kommuner som ingår i GR-området, har tagits fram.
GR:s förbundsstyrelse behandlade ett första förslag daterat 2012-06-29 vid
sammanträde 2012-09-14 och beslutade då att återremittera ärendet med
uppdrag att närmare undersöka och jämföra hur principerna kring
ersättningsnivåer på lika villkor hanteras vid andra internationella skolor i
landet.
Prislistan för ISGR:s internationella sektion har indexuppräknats med 3,96%,
vilket är samma uppräkning som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från GR § 158 Förslag till interkommunal ersättning inom
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR 2013.
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14 § 117.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att med avstämningstidpunkt den 15:e
respektive månad, fastställa en interkommunal ersättning för förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola
och ISGR i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2013 i enlighet
med innehåll i material daterat 2012-10-16.
2. Kommunstyrelsen beslutar att med avstämningstidpunkt den 15:e
respektive månad, fastställa en interkommunal ersättning för ISGR,
internationella sektionen, i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2013
Årskurs 0-5
74 050 kr/år
Årskurs 6-9
87 771 kr/år
Beslutet expedieras till:
GR
Bildningsförvaltningen
Peter Jimmefors, ekonomichef
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§ 133
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013
Dnr 2012/KS0207 Dpl 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-13 § 35 om Mål- och resursplan 2013.
Kommunstyrelsen ska därefter i konkretisera de prioriterade mål som
fullmäktige beslutat om i en verksamhetsplan, så att förvaltning och de
enskilda arbetsplatserna kan utarbeta sina planer för verksamhetsåret. Därmed
finns en röd tråd genom hela organisationen för att uppnå de mål som
fullmäktige har prioriterat.
Beslutsunderlag
Majoritetens (S-V-FP) förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till majoritetens förslag till
verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 men med följande
ändringsyrkande:
Mål 2:1 kompletteras med texten ”Byggrätter som ger 52 lägenheter”.
Mål 17:1 kompletteras med ”Delredovisningar skall ske av projektplanen”.
Övrigt prioriterat arbete kompletteras med ”En gång- och cykelplan ska
beredas och tas fram under 2013”.
Ingemar Ottosson påtalar även att under rubriken Ekonomi ska summan för
politisk verksamhet 2013 vara 4110 tkr.
Peder Engdahl (M) yrkar för oppositionens räkning bifall till majoritetens
förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 men med följande
ändringsyrkande:
Mål 2 kompletteras med texten ”Kommunstyrelsen leder och samordnar bygge
av gång- och cykelvägar. Måltal 1 km”.
Mål 17 utgår.
Dessutom föreslår Peder Engdahl att lägga in en ny rubrik ”Särskilda uppdrag”
där uppdraget att ”Ge Leifab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga
lägenheter i stationsnära läge” läggs in.
Peder Engdahl yrkar dessutom bifall till Ingemar Ottossons yrkande om att
övrigt prioriterat arbete kompletteras med ”En gång- och cykelplan ska beredas
och tas fram under 2013”.
Ulf Wetterlund yrkar avslag på Peder Engdahls yrkande om ”särskilda
uppdrag”.

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

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

E-post: kommunen@lillaedet.se
sid 20/24

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-28
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget och Peder Engdahls
ändringsyrkande i mål 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens
ändringsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget och Peder Engdahls
yrkande i mål 17 och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens
yrkande.
Till sist ställer ordföranden proposition på Peder Engdahls yrkande om särskilt
uppdrag mot Ulf Wetterlunds yrkande om avslag på yrkandet om särskilt
uppdrag och finner att kommunstyrelsen avslår Peder Engdalhs yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 med
ovanstående revideringar.
Beslutet expedieras till:
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen
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§ 134
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2012/KS0007 Dpl 106
Ingen ny information idag då det inte varit några sammanträden sedan förra
redovisningen.
Ingemar Ottosson (S), ordförande, påminner om Rådslaget om Hållbar
Utveckling som hålls på Folkets hus ikväll kl 18-20.
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 135
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammaställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 135)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 136
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 § 136)
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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