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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S) ersätter Leif Håkansson (S)
Linda Holmer Nordlund (V) ersätter Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Camilla Olofsson (M)
Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Leif Kinnunen (FP)
Julia Färjhage (C)
Lars Ivarsbo (C)
Paulina Svenungsson (C)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Maud Wik, samhällsbyggnadschef, § 83-85
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 86-88, 96
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 86-88, 96
Eva-Lena Julin Rydbo, folkhälsoplanerare, § 89
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§ 82
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning.
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§ 83
Revidering av handlingsprogram och styrdokument för skydd
mot olyckor 2011-2014
Dnr 2011/KS0254
Sammanfattning
Lilla Edets kommun går in i ett samarbete med Tjörn och Stenungsund när det gäller
räddningstjänst fr o m 1 september 2014. Ett förslag till revidering har tagits fram
avseende handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor med anledning av
detta samt övriga förändringar som skett under innevarande mandatperiod.
Miljö- och byggnämnden har behandlat förslag till revidering vid sammanträdet den 27
maj (gula markeringar)samt kompletterat förslaget vid sammanträdet den 24 juni (blå
markeringar). Grön markering är text som utgår.
Lilla Edets kommun kommer att under hösten inleda ett arbete med att ta fram ett nytt
handlingsprogram. Detta sker tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 59.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-07-05.
Förslag till reviderat handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor.
Miljö-och byggnämndens beslut 2014-06-24/§ 66.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat handlingsprogram och styrdokument för skydd mot
olyckor för Lilla Edets kommun.
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§ 84
Yttrande över vindkraftpark Högen
Dnr 20014/KS0178
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har från Länsstyrelsen inkommit
uppmaning om att tillstyrka eller avstyrka ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 § på
rubricerad fastighet. Lagtexten SFS 1998:80 Miljöbalken lyder ”Tillstånd för en
anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att
uppföras har tillstyrkt det”
Ärendet avser miljöprövningen för uppförande av fem (5) vindkraftverk, vilket är
alternativ A som förordas av sökanden. Vindkraftsparken berör fastigheterna Maen 1:1
och 1:5, Högen 1:8, 1:27 och 1:29 samt Muleröd 1:3 och 1:5 i Lilla Edets kommun.
Sökanden är Triventus Wind Power AB.
Det aktuella markområdet som ansökan avser, ligger inom riksintresse för vindkraft och
är också medtaget i Lilla Edets kommuns vindbruksplan, som område lämpligt för
vindkraft. Denna plan är antagen av kommunfullmäktige 2011-03-02.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2014-08-21
Tillståndsansökan, dnr 2010/0247-14
Yrkande
Ingemar Ottosson (S): Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan enligt
miljöbalken 16 kap 4 §.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
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§ 85
Svar på remiss från Länsstyrelsen om program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen
från kärnteknisk anläggning
Dnr 2014/KS0221
Inledning
Det har inkommit en remiss från länsstyrelsen Västra Götalands län med diarienummer
452–24471–2014, till Lilla Edets kommun, angående program för räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. Länsstyrelsen
ska enligt lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, upprätta ett
program för sanering och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärnteknisk anläggning.
Sammanfattning
Vid en olycka är statliga myndigheter och kommunerna skyldiga att deltaga i
räddningstjänst och sanering om myndigheten eller kommunen har lämpliga resurser
och om deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga verksamheten. Information till
allmänheten sker enligt kommunikationsplan, Länsstyrelsen ansvarar även för att
mätning av att strålnivå genomförs. Vid behov av jodtabletter till allmänheten,
ombesörjer Länsstyrelsen det.
Vid larm, bemannas samtliga funktioner i krisstaben enligt länsstyrelsens
krisledningsplan utöver ledningsfunktionen kommer även följande kompetenser att
ingå, räddningsledare, strålskydd, djurskydd och jordbruk. Det finns även checklista
över hur allmänheten ska varnas, vilka myndigheter och räddningstjänster som ska
kontaktas, vad kommunerna behöver göra, etcetera. Om regeringen anser att det är
nödvändigt kan länsstyrelsen ta över ledning eller lämna över ledning till annan
länsstyrelse.
Val av saneringsmetod beror på vad och hur stora områden som har drabbats. Inom
urban miljö kan sanering ske genom spolning av gator, trottoarer och tak och inom
jordbruket kassera växande gröda, ge djur icke kontaminerat foder.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S):
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande yttrande:
Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från kärnteknisk anläggning, verkar vara väl genomarbetad. Däremot behöver
kommunerna få information regelbundet från länsstyrelsen, för att kommunerna ska
kunna vara behjälpliga och kunna samordna den egna krisledningen vid ett utsläpp.
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Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande yttrande:
Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från kärnteknisk anläggning, verkar vara väl genomarbetad. Däremot behöver
kommunerna få information regelbundet från länsstyrelsen, för att kommunerna ska
kunna vara behjälpliga och kunna samordna den egna krisledningen vid ett utsläpp.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
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§ 86
Utökad pendelparkering vid Lödöse stationsområde
Dnr 2014/KS0210
Sammanfattning
Miljö och byggnadsnämndens handläggare önskar yttrande från Kommunstyrelsen
angående utökning av pendelparkeringen på norra sidan av stationsområdet inom
fastigheten Klostret 6:95.
Handläggaren förfrågar kommunstyrelsen om de framtida planerna för området
stämmer överens med Västtrafiks bygglovsansökan och om parkeringen kan anläggas
enligt förslag.
Bygglovet innefattar 69 parkeringsplatser för bil och 16 platser för cykel under tak.
Området är detaljplanerat och bygglovet strider inte emot planens bestämmelser.
En delen av den utökade parkeringen har under de senare åren varit föremål för
diskussion angående placering av vänthall/kiosk.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 61
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-07-28
Detaljplanen 1462-P75 antagen av KF 20100616, Laga kraft: 20100720
Inkommen bygglovshandling till Miljö och byggnadsnämnden 2014-07-14, dnr
2014/0598
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att pendelparkering kan anläggas enligt bygglov, inom
kommunens fastighet klostret 6:95. Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Beslutet expedieras till
Miljö- och byggavdelningen
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§ 87
Förfrågan om att köpa ”Rosa kiosken” i Lödöse
Dnr 2014/KS0212
Sammanfattning
Under våren har mark & exploateringsavdelningen haft kontakt med Rosa kioskens
ägare Bernt Lindell, där man påtalat att kiosken skall hållas i vårdat skick. Vid ett
tillfälle ställdes frågan om markägaren Lilla Edets kommun önskade köpa kiosken, om
ägaren inte hittade en köpare.
Mark & exploateringsavdelningen avvaktade att svara då eventuell privat köpare fanns.
WETE ekonomi och juridik AB har kontaktat mark & exploateringsavdelningen
angående anläggningsarrendet, då ägaren har avlidit under sommaren.
De önskar svar om kommunen vill lägga ett skäligt bud på kioskbyggnaden.
Taxeringsvärdet är 114 000 kr.
Mark & exploateringsavdelningen yrkar på att arrendeavtalet skall upphöra.
Enligt gällande stadsplan skall marken användas för vårdhem.
Bildningsförvaltningens kultur & fritidavdelning hade en idé om att göra byggnaden till
turistinfo, men också en lokal som är kommunens utställningslokal i Lödöse.
Interiört behövs ingen större renovering, exteriört behöver skyltningen tas bort,
samt ommålning av byggnaden. P-platser behöver uppmålas. VA-anslutning finns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 62
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-07-28
Arrendeavtalet 2009/S-070-4
Stadsplan 15-STY-3690 antagen av KF 1981-09-24
Yrkande
Peder Engdahl (M):
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avstår att köpa byggnaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Peder Engdahls yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Peder Engdahls yrkande.

9

Kommunstyrelsens protokoll

2014-08-27

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avstår att köpa byggnaden.
Beslutet expedieras till
WETE ekonomi och juridik AB
Mark- och exploateringschefen
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§ 88
Övertagande av ansvar för samfällighetsväg i Gossagården,
Lödöse
Dnr 2014/KS0125
Sammanfattning
Ordförande i Tingberg Gossagårdens Vägsamfällighetsförening har inkommit
med en förfrågan till Lilla Edets kommun, om kommunen vill till fullo överta
ansvaret för samfällighetsvägen.
Tingberg Gossagården S:3 har tre delägande fastigheter:
Tingberg 2:18, Tingberg 13:1 och Tingberg 14:1.
Lilla Edets kommun äger fastigheten Tingberg 14:1 och är därmed medfinansiär för
drift och underhåll redan idag.
Vägsamfälligheten ligger utanför detaljplanerat område. När området detaljplaneras
kommer kommunalt huvudmannaskap förordas och därmed ansvaret att ändras.
Kommunalt VA har anlagts inom en mindre del av samfällighetsvägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 63
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-07-30
Tingberg Gossagårdens samfällighetsförenings inkommande brev 2014-04-03.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte överta ansvaret för samfällighetsvägen.
Beslutet expedieras till
Gossagårdens Vägsamfällighetsförening
Mark- och exploateringschefen
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§ 89
Yttrande över ”Utökat uppdrag för vårdsamverkan
Fyrbodal- Samverkan barn och Unga”
Dnr 2014/KS0108
Sammanfattning
På uppdrag av Politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan Fyrbodal (PSVF) har ett
förslag till utformning av delregional samverkan mellan regionen och kommunerna i
Fyrbodal för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga tagits fram.
Utifrån dialog med berörda verksamheter är slutsatserna att det finns behov av
delregional samverkan i frågor gällande barn och unga i Fyrbodal, att dessa frågor bör
vara tydligt kopplade till befintliga strukturer inom Vårdsamverkan Fyrbodal, att fokus
skall ligga på främjande och förebyggande samt att samverkan ska ha stöd av en
processledare.
Under hösten 2013 tillsattes en processledare med uppdrag att identifiera förslag på
organisation och struktur för delregional samverkan gällande barn och unga. En
samverkan som ska vara utvecklande, samordnande och kvalitetssäkrande mellan
organisationer och professioner i arbetet med främjande, förebyggande och tidiga
insatser. Processledaren har under hösten genomfört dialoger med ett flertal centrala
nätverk som till exempel förvaltningschefer inom skola, vård och omsorg, Högskolan
Väst, Västbus ledningsgrupp och Hälsokällans styrgrupp i syfte att identifiera behov,
utmaningar och synpunkter gällande en framtida utvecklad samverkan.
Förslaget innebär i korthet – enligt sammanfattningen från Fyrbodals kommunalförbund
– att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas att omfatta frågor om barn
och unga, en processledare skall finnas som stöd och motor i arbetet och att
Hälsokällan, som nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till vårdsamverkan
Fyrbodal.
Politiska Samrådet för Vårdsamverkan antog förslaget 2014-03-06 och rekommenderar
kommunerna inklusive Lilla Edets kommun samt Hälso-och sjukvårdsnämnderna i
Fyrbodal att göra detsamma.
I det av Politiska Samrådsorganet antagna förslaget syns dock fler förändringar än de av
Fyrbodals kommunalförbund redovisade.
Lilla Edets kommun ställer sig positiv till ansträngningarna att ta fram en tydlig och
strukturerad samverkan när det gäller barn och unga. Dock ställer sig Lilla Edets
kommun frågande till att förslagets utformning i saknar tydliga mål och förväntade
effekter. Vidare att förslaget i stort sett endast belyser övergripande struktur och
samverkan – i flera fall med tydliga strukturella brister – samt
organisationstillhörighetsförändring och kostnadsförflyttning av Hälsokällan till
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Vårdsamverkan Fyrbodal. Samverkan, dialog och organisationstillhörighet utan konkret
målbild kan inte vara ett ändamål i sig och gynnar inte främjande och förebyggande
arbete för barn och unga.
Som berörd kommun önskar Lilla Edets kommun att förslaget utvecklas på flera
punkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Missiv Fyrbodal

Kommunledningskontoret
Utökat uppdrag För vårdsamverkan

2014-06-09
2014-03-21

Yrkande
Ingemar Ottosson (S):
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Kommunledningskontorets yttrande gällande
utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal – samverkan barn och unga som svar till
Fyrbodals kommunalförbund.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Kommunledningskontorets yttrande gällande
utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal – samverkan barn och unga som svar till
Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutet expedieras till
Fyrbodals kommunalförbund (+ tjänsteskrivelsen)
Socialförvaltningen (+ tjänsteskrivelsen)
Bildningsförvaltningen (+ tjänsteskrivelsen)
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§ 90
Godkännande av samverkansavtal för gymnasiesärskolan
2015/2016-2018/2019
Dnr 2014/KS0165
Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelse har 2014-05-09 fattat beslut om att
rekommendera kommunerna att godkänna förslag till samverkansavtal för
gymnasiesärskolan 2015/2016 – 2018/2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 64
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-07-02
Protokollsutdrag från GR:s förbundsstyrelse 2013-05-09.
Förslag till Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2015/2016 –
2018/2019.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 –
2018/2019.
Beslutet expedieras till
GR
Utbildningsnämnden

14

Kommunstyrelsens protokoll

2014-08-27

§ 91
Godkännande av samverkansavtal för Gymnasieskolan
2015/2016 - 2018/2019
Dnr 2014/KS0164
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen GR har 2014-05-09 fattat beslut om att föreslå medlemskommunerna
att godkänna förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016-2018/2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 65
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-07-02
Protokollsutdrag från GR:s förbundsstyrelse 2014-05-09
Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2015/20162018/2019.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan
2015/2016-2018/2019.

Beslutet expedieras till
GR
Utbildningsnämnden
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§ 92
Tertialrapport 1 2014 - återremiss avseende sparkrav för
samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2014/KS0152
Sammanfattning
Fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 2014-06-18/§ 40 beslut om återremiss
avseende ett yrkande om att flytta ett sparkrav som belastar samhällsbyggnadsnämnden
till finanssidan. Sparkravet avser nedskrivning av en biogasanläggning med 3,4
miljoner.
Utgångspunkten i förslaget om att föra över nedskrivningen till finans är att
nedskrivningen av biogasanläggningen är en fråga och ett ansvar som inte enbart berör
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet har varit ett pågående projekt i nästan 20 år och
berört flera olika utskott och nämnder samt Leifab.
Ärendet initierades redan i mitten av 1990-talet då kommunstyrelsen gav ett uppdrag att
ta fram en förstudie angående biogas. Av handlingar och protokoll i ärendet framgår det
att ärendet om biogas har varit en fråga av mer övergripande karaktär för kommunen.
Även om det är på samhällsbyggnads-/miljösidan som utredningar och åtgärder
genomförts så är det kommunstyrelsen som haft det samlade ansvaret och fattat flera
principiella beslut i ärendet.
Med anledning av att ärendet pågått under en så lång tidsperiod och berört flera olika
instanser i kommunen torde det vara rimligt att de 3,4 mkr avseende nedskrivning
överförs till finans.
En överflyttning av 3,4 miljonerna till finanssidan påverkar inte kommunens
prognostiserade resultat på – 6,7 mkr i tertialrapport 1 2014.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 66
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-07-05.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18/§ 40.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Spjuth (V) och Ulf Wetterlund (FP) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
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Jörgen Andersson (C) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma med utgifter och
försöka leverera ett överskott.
Yrkande
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet och ställer
sedan frågan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Anderssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att det sparkrav på 3,4 mkr som belastar
samhällsbyggnadsnämnden 2014 avseende nedskrivning av biogasanläggningen flyttas
till finans.

17

Kommunstyrelsens protokoll

2014-08-27

§ 93
Terminalglasögon för bildskärmsarbete
Dnr 2014/KS0218
Sammanfattning
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter skall arbetsgivare ansvara för
synundersökning och eventuell kostnad för särskilda glasögon anpassade för
bildskärmsarbete för arbetstagare som arbetar vid bildskärm. Kommunstyrelsen
beslutade 2005 om kostnadsnivåer för detta. Från årsskiftet 2013 finns denna tjänst
upphandlad och därmed är kostnaden fastställd. Därmed finns inget behov av särskilt
beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 § 67
Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2014-07-31.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut om kostnad för terminalglasögon upphör att gälla. Inget nytt
beslut fattas då kostnaden för terminalglasögon fortsättningsvis styrs av avtal genom
upphandling.
Beslutet expedieras till
Personalchefen
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§ 94
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2014/KS007
Ordföranden konstatera att det inte varit några möten med GR under sommaren.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 95
Information från SOLTAK AB
Dnr 2014/KS0023
Projektgrupperna inom respektive område arbetar vidare med vad kommunerna ska
ansvara för och vad SOLTAK AB ska ansvara för.
Vid nästa sammanträde ges en utförligare redovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 96
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2014/KS0142


Cementgjutaren
Arbetet påbörjat och beräknas klart v 41. Det har blivit dyrare än beräknat men
vi ha sökt och fått extra bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB).



Hjärtums-Brattorp
Samtliga fastighetsägare har skrivit på en överenskommelse om markåtkomst.
Ett förfrågningsunderlag kommer att tas fram under oktober-november.



Västra Älvstranden, södra och norra delen
Ansökan på 26,7 mkr är inskickad till MSB.
Vi väntar på att Chalmers ska göra beräkningar.



Avsiktsförklaring påskriven av Sjöfartsverket och Trafikverket.



Statens geotekniska institut (SGI)
I fortsättningen kommer SGI att delta på mötena med fastighetsägare.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 97
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 98
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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