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Sammanträdet ajourneras kl. 08.45 – 09.30
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Tjänstemän
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§ 33
Samråd gällande planerad ledning Skogssäter-Stenkullen
Dnr 2013/KS0062 Dpl 370
Sammanfattning
För att förstärka stamnätet behövs en ny 400 kV-ledning söderut från Skogssäter vilken
ska anslutas till det befintliga 400 kV-ställverket i Stenkullen. Det av Svenska Kraftnät
rekommenderade stråket genom Lilla Edets kommun planeras till den västra sidan av
Göta älv. Det finns alternativa sträckningar på den västra sida och även ett alternativ
(alternativ F) där ledningen korsar Göta älv norr om Lödöse och sedan ansluter till
befintlig ledningsgata vidare söderut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-03-13 § 24
Tjänsteskrivelse från samhällsplaneringschefen, 2012-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-28 § 14
Miljö- och byggnämndens beslut 2012-02-26 § 16
Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen, Dnr 2013/s043-1
Översiktsplan Lilla Edets kommun 2012, antagen 2012-06-13
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar
följande tilläggsyrkande:
”Lilla Edets kommun delar Länsstyrelsens uppfattning i samrådsyttrande 2013-03-22
avseende att underlaget saknar motiveringar och förklaringar till ett flertal principiella
val som görs.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande yttrande:
Lilla Edets kommun anser att uppgradering av befintliga ledningar är bästa alternativet
mellan Skogssäter och Stenkullen. Alternativt kan en likströmskabel anläggas,
mark/vattenförlagd. Svenska Kraftnäts förslag strider mot det egna svaret i yttrande
över ÖP som antogs så sent som 2012-06-13.
Skäl för yttrandet är:
1 Uppgradering av befintliga ledningar är den kortaste vägen mellan skogssäterStenkullen. Det överensstämmer med miljöbalkens krav om att åtgärder som vidtas
ska ge minsta möjliga påverkan.
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2 Uppgradering av de nuvarande ledningarna ger ingen ytterligare påverkan på
landskapsbilden.
3 Områdena på västra sidan av Göta älv har en mycket hög andel skyddsvärd natur
och har stort värde för friluftsliv i kommunen. En ny kraftledningsgata skulle
innebära en oacceptabelt kraftig påverkan på ett stort antal områden med natur-och
friluftsvärden, flera områden klassas som riksintresse.
4 Alternativ sträckning (F) skulle innebära en ny passage över Göta älv, vilket ger stor
påverkan på älvrummet.
5 Alternativ sträckning (F) skulle påverka områden på östra sidan av Göta älv vilka
enligt översiktsplanen för Lilla Edets kommun är områden för
bebyggelseutveckling, tätortsutbyggnad, bostäder, service, verksamheter, industri
och närrekreationsområde.
6 Lilla Edets kommun inser att upprustning av befintliga ledningar innebär ökad
komplexitet under arbetet. Sett över ledningens livslängd är det dock av mindre
betydelse. Distributionsomläggningen måste kunna ske så som det sker i dagsläget.
Lilla Edets kommun delar Länsstyrelsens uppfattning i samrådsyttrande 2013-03-22
avseende att underlaget saknar motiveringar och förklaringar till ett flertal principiella
val som görs.
Beslutet expedieras till
Svenska Kraftnät
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Ale kommun
Lerums kommun
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§ 34
Ansökan om planbesked för bostadsbebyggelse på fastigheten
Slätten 1:3
Dnr 2013/KS0138 Dpl 040
Sammanfattning
Arkitekt Lillemor Alvåker ansöker, på Tommy Jonsons vägnar, som planförfattare av
förslag till planprogram för bostadsområde på fastigheten Slätten 1:3, om planbesked
för denna fastighet.
Enligt förslaget till planprogram är syftet att skapa möjlighet att bebygga fastigheten
Slätten 1:3 med 6-8 stycken bostadshus. Området är beläget i sydvästra delen av
kommen invid sjön Stendammen.
Hela fastigheten, förutom fastightens östligaste del, är belägen inom strandskydd för
Stendammen.
Fastigheten ligger även inom riksintresseområde för naturvård och för friluftsliv och
rekreation.
Föreslaget planområde är enligt gällande översiktsplan klassat som område med stora
värden för naturvård, kulturmiljövård och/eller friluftsliv.
Enligt strukturbilden för göteborgsregionen som kommunen ställt sig bakom skall
huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen lokaliseras till huvudstråken, vilket i
Lilla Edets fall innebär kring E 45 och järnvägen. Föreslagen byggnation ligger långt
från huvudstråken och i ett skralt kollektivtrafikläge.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-03-13 § 25
Inkommen ansökan om planbesked, strukturbild för Göteborgsregionen,
strandskyddskarta och översiktsplan för Lilla Edets kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inte önskar att bebyggelse enligt
förslaget kommer till stånd av ovanstående skäl, och lämnar således inte positivt
planbesked.
Beslutet expedieras till
Lillemor Alvåker/Tommy Jonson
Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 35
Uppföljning av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2012
Dnr 2011/KS0316 Dpl 040
Sammanfattning
Enligt internkontrollreglementet ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen. Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2012 vid sitt sammanträde 2012-03-28/
§ 37.
Följande granskningsområden antogs:
- Utbetalning via ekonomisystemet
- Utbetalning via bank
- Representation - intern/extern, t ex måltider för köks-/skolpersonal
- Inköp av tjänster – finns det avtal?
- Synpunktshantering via webben – uppföljning av rutiner
Uppföljning har skett av representation, inköp av tjänster samt synpunktshantering.
Övrig internkontroll har inte genomförts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-03-13 § 26
Tjänsteskrivelse från tf kommunchefen, daterad 2013-03-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar kommunledningsförvaltningen att snarast genomföra
uppföljning av internkontroll 2012 samt redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Ekonomichefen
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§ 36
Uppföljning internkontrollplanerna 2012
Dnr 2011/KS0316 Dpl 040
Sammanfattning
Enligt internkontrollreglementet ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen. Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Samtliga nämnder har antagit internkontrollplaner för 2012. Individnämnden, kulturoch fritidsnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden och
omsorgsnämnden har redovisat resultatet av uppföljningen. Övriga nämnder har inte
redovisat uppföljning av interkontrollen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-03-13 § 27
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2013-03-04
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att snarast genomföra uppföljning av
internkontroll 2012 samt redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen bedömer den interna kontrollen som genomförd på ett
tillfredställande sätt av individnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden och omsorgsnämnden.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 37
Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2013
Dnr 2012/KS0267 Dpl 040
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse ska enligt internkontrollreglementet årligen upprätta en
internkontrollplan och även årligen redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden föreslås för kommunstyrelsen 2013:
- Utbetalning via ekonomisystemet (kvarstår från 2012)
- Utbetalning via bank (kvarstår från 2012)
- Attestering i enlighet med kommunens regler och bestämmelser
(kontroll av att aktuella förteckningar över besluts- och behörighetsattester finns på
förvaltningen)
- Sytematiskt brandskyddsarbete -kontroll av utbildning, övning och egenkontroll
- Anmälan av delegationsbeslut – kontrollera att delegationsbeslut anmäls
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-03-13 § 28
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-03-04
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen
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§ 38
Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget
för GR år 2014
Dnr 2013/KS0061 Dpl 106
Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsinriktning och budget 2014 utgår från förbundets uppdrag som
kommunalförbund med kommunförbundsuppgifter. Mot bakgrund från en växande
arbetsmarknadsregion genom ökad pendling och bättre kommunikationer är den
viktigaste uppgiften för GR att stödja medlemskommunerna utveckling för att tillvarata
områdets fulla kapacitet.
Strategiska utvecklingsfrågor för GR är följande: Tillväxt- och hållbarhetsperspektivet,
Företagens konkurrensförmåga, Kvalitet i kommunernas välfärdstjänster och en socialt
hållbar utveckling, Tydlighet i GR:s egna uppdrag och mandat.
Kommunernas årsavgift till GR föreslås vara 74,11 kr per kommuninvånare, vilket är
samma nivå som 2011 och 2012. Befolkningsutvecklingen inom Göteborgsregionen
kommer att ge en ökning av den totala årsavgiften till GR på ca 1 procent.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2014.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inget har att erinra mot förslaget
till verksamhetsinriktning och budget för GR 2014.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun framför önskemål om att GR
även ska arbeta med hälso-och sjukvård-, kultur-, och demokratifrågor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Jörgen Andersson
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inget har att erinra mot förslaget
till verksamhetsinriktning och budget för GR 2014.
Beslutet expedieras till
GR
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§ 39
Utseende av styrgrupp inför medlemskap i Norra Älvsborgs
Räddningsförbund
Dnr 2013/KS0078 Dpl 015
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-20 § bl.a. att uppdra åt kommunstyrelsen att
utse en styrgrupp att förhandla och sedan teckna avtal med Norra Älvsborgs
Räddningsförbund.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnämndens
presidium till styrgrupp.
Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnämndens
presidium till styrgrupp att förhandla.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Jörgen Anderssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnämndens
presidium till styrgrupp.
Beslutet expedieras till
De valda
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§ 40
Val av två ombud och två ersättare till West Swedens
årsstämma 2013-2014
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, föreslår följande personer:
Anne-Lie Palm (S), ombud
Kim Pedersen (V), ersättare
Peder Engdahl (M), föreslår följande personer:
Jörgen Andersson (C), ombud
Tomy Granqvist (M), ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer till ombud respektive ersättare för West
Swedens årsstämma 2013-2014:
Anne-Lie Palm (S), ombud
Jörgen Andersson (C), ombud
Kim Pedersen (V), ersättare
Tomy Granqvist (M), ersättare
Beslutet expedieras till
West Sweden
De valda
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§ 41
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2013/KS0007 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR bl a beslut om ny
förbundsdirektör som tillträder den 1 augusti, och bostadsbyggande inom GRkommunerna, urbana stationsområden samt utvecklade arbetsformer i styrgrupperna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-27
§ 42
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 42)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 43
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 § 43)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

