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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S) ersätter Leif Håkansson (S) §§ 54-58
Leif Håkansson (S) fr o m § 59
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)
Susanne Onsdal (MP) ersätter Emma Samuelsson (MP)
Anders Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Malin Edvardsson (S)
Leif Kinnunen (FP)
Lars Ivarsbo (C)
Frej Dristig (SD)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 55
Sara Bylund, planingenjör, § 55
Helena Grimm, miljöplanerare, § 58
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 64

2

Kommunstyrelsens protokoll

2015-05-06

Innehåll
§ 54 ....................................................................................................................................4
Godkännande av dagordningen .........................................................................................4
§ 55 ....................................................................................................................................5
Tillägg till detaljplan avseende Ryk 2:7 - beslut om samråd och granskning ...................5
§ 56 ....................................................................................................................................7
Yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt över förslag till
Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 ....................................7
§ 57 ..................................................................................................................................10
Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön ...............................................10
§ 58 ..................................................................................................................................11
Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram .........................................................11
§ 59 ..................................................................................................................................13
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 ................................................................13
§ 60 ..................................................................................................................................15
Uppföljning samtliga nämnders internkontrollplaner 2014 ............................................15
§ 61 ..................................................................................................................................16
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 ...........................................16
§ 62 ..................................................................................................................................18
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund .................18
§ 63 ..................................................................................................................................19
Information från SOLTAK AB .......................................................................................19
§ 64 ..................................................................................................................................20
Information om geotekniskt arbete..................................................................................20
§ 65 ..................................................................................................................................21
Anmälan om inkomna skrivelser .....................................................................................21
§ 66 ..................................................................................................................................22
Anmälan av delegeringsbeslut.........................................................................................22

3

Kommunstyrelsens protokoll

2015-05-06

§ 54
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med följande ärende:


Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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§ 55
Tillägg till detaljplan avseende Ryk 2:7 - beslut om samråd och
granskning
Dnr 2014/KS0061
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Ryk 2:7 fick 2014-03-05 positivt planbesked av kommunstyrelsen
för planändring avseende fastigheten Ryk 2:7. Ett förslag till ändring av detaljplan har
upprättats och föreslås handläggas med enkelt planförfarande, enligt PBL 2010:900.
Detaljplanen innebär ändringar och tillägg till gällande plan ”Förslag till stadsplan för
del av Ryk Nedra 2.9 m.fl.” med Lantmäteriets beteckning 15-STY-3484, antagen av
kommunfullmäktige 1978-04-27. Ändringen i detaljplanen avser fastigheten Ryk 2:7.
Gällande plan anger användning allmänt ändamål. Tillägg till plan anger användning
bostad samt kontor.
En geoteknisk bedömning har utförts och den visar att stabiliteten i fastigheten bedöms
vara tillfredställande för de befintliga förhållandena samt med de planerade
förändringarna. I planområdets sydöstra delar överstiger jorddjupen 1 meter och kan
vara upptill 10 meter. Den geotekniska bedömningen anger att det rekommenderas
kompletterande geotekniska utredningar vid bygglovshandläggning om området
planeras att förändras/bebyggas för att säkerställa att det inte finns risk för skred.
Mark-och exploateringsavdelningen har bedömt att förslaget inte medför någon
betydande miljöpåverkan. Förlaget har bedömts med grund i planbeskrivningen att
ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
I kommunens översiktsplan ÖP 2012, laga kraft 2012-07-11, ligger planområdet inom
befintligt detaljplanelagt bebyggelseområde med huvudsakligen bostäder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 38
Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, 2014/KS0061-18
Tillägg till planbeskrivning, 2014/KS0061-18
Fastighetsförteckning, 2014/KS0061-15
Remisslista, 2014/KS0061-17
Underliggande plan, 15-STY-3484 enligt Lantmäteriets beteckning, 2014/KS0061-16
PM Geoteknik, Resmo fastighets AB, Ryk 2:7, Lilla Edet, 2015-04-02, 2014/KS006120

Finansiering
Planavtal är undertecknat 2014-09-30, där beställaren är finansiär i alla delar.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen sänder ut en underrättelse och ger tillfälle till samråd kring
planförslaget under tre veckor enligt remisslista.
2. Kommunstyrelsen beslutar att efter samrådet sända ut planförslaget för granskning.
Beslutet expedieras till
Sara Bylund, planingenjör
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§ 56
Yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
över förslag till Förvaltningsplan, förslag till
Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021
Dnr 2015/KS0213-5
Sammanfattning
Vattenmyndigheten för Västerhavet har remitterat förslag till förvaltningsplan, förslag
till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021. Samrådet pågår mellan 1 februari
till 30 april 2015. Lilla Edets kommun har fått svarstiden förlängd till den 5 maj.
Fördelningen av kostnaderna för åtgärder mellan olika myndigheter, kommuner och
verksamhetsutövare är inte möjlig att göra utifrån information i remissen. Många
åtgärder i åtgärdsprogrammet är riktade till kommunen i dess roll som myndighet,
verksamhetsutövare, markägare och ansvarig för den fysiska planeringen. Åtgärderna är
oftast redovisade på ett övergripande sätt där kostnaderna är uträknade ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Den totala kostnaden för Sverige beräknas till knappt
tre miljarder kr för styrmedel och till drygt fyra miljarder för fysiska åtgärder per år. Det
är därför svårt att identifiera kostnaderna knutna till Lilla Edets kommuns ansvar.
Ekonomiska konsekvenserna för markägare, inte minst för jordbruket behöver närmare
belysas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 39
Tjänsteskrivelse från miljöchefen, daterad 2015-04-10
Samrådsförslag på Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer samt Åtgärdsprogram för
perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt Dnr 2015/KS0213-1
Finansiering
Det är svårt att beräkna kostnaderna för ett genomförande av föreslagna åtgärder.
Kostnaderna är oftast beskrivna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där fördelningen
mellan kommun, myndighet och verksamhetsutövare inte är närmare redovisad. Ibland
är kostnaderna redovisade per åtgärd inom respektive vattenförekomst som sällan följer
kommungränserna.
Remissen ger därför inte tillräckligt kunskapsunderlag för kommunen att bedöma
omfattningen av det ansvar som kommunen kan komma att få. Finansieringslösningar
för kommunens ansvar behöver redas ut.
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Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande:
Lilla Edets kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till
åtgärdsprogram.
Lilla Edets kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts
förslag till åtgärdsprogram (Vattenmyndighetens dnr 537-34925-2014) inte uppfyller
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön vad gäller de
krav på analys som framgår av förordningen 6 kap. 6§.
Lilla Edets kommun menar att analysen inte belyser de ekonomiska kostnader som
förslaget medför på ett sådant sätt som förordningen kräver. Därutöver menar Lilla
Edets kommun att det saknas en analys av relationen mellan åtgärdernas ekonomiska
kostnader och den nytta de föreslagna åtgärderna skulle medföra.
Mot bakgrund av detta menar vi att förslaget till åtgärdsprogram allvarligt avviker från
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och att därmed
regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.
Camilla Olofsson (M) och Susanne Onsdal (MP) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Ulf Wetterlund (FP) och Peter Spjuth yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Julia Färjhages förslag
Ledamot
Ingemar Ottosson (S)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Susanne Onsdal (MP)
Anders Johansson (SD)
Summa

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
5

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslut
1. Kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningens yttrande som Lilla Edets
kommuns yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.
2. Kommunstyrelsen ställer sig även bakom Sveriges kommuners och landstings
yttrande.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet de gröna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages yrkande.

Beslutet expedieras till
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt (inkl yttrandet)
Miljö- och byggnämnden
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§ 57
Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
Dnr 2015/0214
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att
uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god
miljöstatus.
Kommunstyrelsen ska yttra sig angående ovanstående åtgärdsprogram. I följebrevet
ställs sex frågor som Havs- och vattenmyndigheten vill ha svar på.
Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april 2015.
Åtgärdsprogrammet har enbart två åtgärder som direkt berör kommunen:
 Myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärder i havsmiljön behöver
rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.
 Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur
avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt
sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 40
Tjänsteskrivelse från miljöchefen, daterad 2015-03-02
Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, dnr 2015/0200-1
Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på åtgärdsprogrammet.
Beslutet expedieras till
Havs- och vattenmyndigheten
Miljö- och byggnämnden
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§ 58
Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram
Dnr 2015/KS0187
Sammanfattning
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram
för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer
mellan region och kommuner skall programmet följas upp och stämmas av en gång per
år.
Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå i
riktning mot Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att
kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller
resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med
kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen
långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i
programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur kommun och region
kan nå längre tillsammans.
Det är tre frågor som kommunen särskilt ska beakta i sina yttranden:
a) Frågor om trafikförsörjningsprogrammets mål och inriktning
b) Frågor om kommunens arbete med hållbart resande
c) Frågor kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
Syfte med den årliga avstämningen är att utifrån Trafikförsörjningsprogrammet se om vi
rör oss i rätt riktning? Extra viktigt eftersom programmet ska revideras 2016. Förutom
detta ska uppföljningen tjäna som underlag för att vidareutveckla samverkansformerna
för att nå en högre måluppfyllelse
Beslutsunderlag
Remiss ”Regionalt trafikförsörjningsprogram – årlig avstämning”
samt bilagorna:
1: Uppföljning 2014 – Trafikförsörjningsprogram
2: Åtgärdslista för stärkt dialog och samverkan
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen antar och översänder yttrande, daterat 2015-05-04, till Västra
Götalandsregionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen antar och översänder yttrande, daterat 2015-05-04, till Västra
Götalandsregionen.
Beslutet expedieras till
Västra Götalandsregionen kollektivtrafik@vgregion.se (inkl yttrandet)
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§ 59
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015
Dnr 2015/KS0200
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse ska enligt internkontrollreglementet årligen upprätta en
internkontrollplan och även årligen redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden föreslås för kommunstyrelsen 2015:
Behörigheter - Vad görs med en medarbetares behörighet då de avslutar sin anställning.
Verkställighet – Kontroll av verkställighet av politiska beslut i kommunfullmäktige och
kommunstyrelse 2014.
Verifikationer- Kontroll av att verifikationer är kompletta, d v s att relevanta handlingar
kan kopplas till fakturan.
Personalförmåner, gåvor och representation – Kontroll av att Vägledande regler om
gåvor, förmåner och belöningar efterlevs
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 42
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-04-18
Yrkande
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
Punkten Behörigheter kompletteras att även gälla förtroendevalda.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter bifaller kommunstyrelsen Camilla Olofssons tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen enligt ovan
samt kompletterar punkten Behörigheter att även gälla förtroendevalda.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
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§ 60
Uppföljning samtliga nämnders internkontrollplaner 2014
Dnr 2014/KS0069
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 utom miljö- och byggnämnden har antagit internkontrollplan för
2014.
Av de nämnder som antagit interkontrollplan är det utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och överförmyndarnämnden som inte redovisat resultatet av
uppföljningen. Vad avser överförmyndarnämnden så har extern granskning skett av
länsstyrelsen. Granskningen har genomförts utan anmärkningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 43
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2014-04-18.

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
att redovisa uppföljningen för 2014 till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnämnden att de ska följa
interkontrollreglementet och anta en särskild plan 2015 för uppföljning av den
interna kontrollen samt att följa upp densamma.
3. Kommunstyrelsen bedömer den interna kontrollen är genomförd på ett
tillfredställande sätt av individnämnden, omsorgsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
4. Kommunstyrelsen anser den interna kontrollen för överförmyndarnämnden
genomförd med hänvisning till Länsstyrelsen granskning.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Nämndsekreterarna
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§ 61
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014
Dnr 2014/KS0069
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 2014 vid sitt sammanträde
2014-03-26.






Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
Kontroll av produktionsbortfall på grund av avbrott i IT-tjänster
Kontroll att rätt löneutbetalning sker till rätt person
Reseräkningar - att Regler för traktamente och andraersättning i samband med
tjänsteresa följs.
Inkomna handlingar via mail – kontroll av diarieföring

Granskning har skett inom samtliga områden. Dokumenterade rutinbeskrivningar finns
inom kund- och leverantörsfakturering, löneutbetalningar, reseräkningar och
diarieföring av mail. Dokumenterad rutinbeskrivning finns inte för produktionsbortfall
IT.
Avvikelser mot rutinbeskrivningar finns noterade vid internkontrollen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att följa upp ovanstående
områden för internkontroll innan årets utgång.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan
2014.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan
2014.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen
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§ 62
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Information lämnas från senaste mötet med Styrgruppen för sociala området. Bl a
behandlades ärenden om EU-medborgare i socialt utsatta situationer, ett Romskt
information- och kunskapscenter samt GR:s roll i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 63
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Upphandling av nya ekonomi och personalsystem pågår.
IT-avdelningen har flyttat till Trollhätttevägen i Kungälv.
Soltaks hemsida www.soltakab.se börjar fyllas med information.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 64
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022
Lilla Edets kommun har blivit inbjudna till SGI för att för att ge kommunernas
perspektiv på SGI:s arbete och de material de levererar till kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 65
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 66
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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