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Sammanträdet ajourneras kl. 09.00–09.30 och kl 10.10-10.40
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Carlos Rebelo da Silva (S) ersätter Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Anna-Lee Alenmalm (M) ersätter Tomy Granqvist (M)
Lars Ivarsbo (C) ersätter Susanne Onsdal (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Linda Holmer Nordlund (V)
Alexandra Grönvall (FP)
Gustaf Svenungsson (C)
Tjänstemän
Lena Palm, t.f kommunchef, ej § 57
Maria Olegård, kommunsekreterare
Martin Nord, Norconsult § 45
Daniel Åhman, mark- och exploateringschef § 46
Anders Johansson, tekniker § 47
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§ 44
Tillkommande ärende
Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas vid dagens sammanträde:
- Prolongering av avtal om regional SFI.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag samt godkänner utsänd
föredragningslista.
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§ 45
Samråd avseende fördjupning av översiktsplanen för Lödöse
Dnr 2012/KS0045 Dpl 214
Sammanfattning
Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har utarbetats. Samråd om
förslaget enligt 4 kap 3§ PBL (SFS 1987:10) kan nu ske.
Föreliggande förslag har ett stort fokus på utbyggnad i anslutning till järnvägsstationen.
Planen innebär en möjlighet att på sikt tillskapa upp till 2000 nya bostäder i ett
strategiskt läge i regionen, med mycket goda förutsättningar för pendling. Förslaget
pekar på vikten av att knyta samman befintligt och nytt och ta tillvara och utveckla
Lödöses befintliga kvaliteter. Det gäller såväl Lödöses kulturhistoriska identitet som
ortens grönstruktur.
Preliminär tidplan:
3 april

KSAU

24 april

KS, beslut om samråd

2 maj-16 juni

Samrådstid

14 augusti

KSAU

28 augusti

KS, beslut om utställning

5 september- 31 oktober

Utställning

13 november

KSAU

27 november

KS

11 december

KF, beslut om antagande

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-04-03 § 34.
Tjänsteskrivelse från samhällsplaneringschefen, daterad 2013-03-25
FÖP LÖDÖSE, En fördjupning av översiktsplanen, koncept 2013-03-19
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) lämnar följande yrkande:
”Det skall inte ligga ett industriområde mellan utbyggnadsområdet och älven.
Märkningen "utredningsområde för tågdepå" byts mot "fortsatt jordbruksanvändning".
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Om man önskar bygga en tågdepå ska den placeras i Nygård enligt kommunens
utredning”.
Peder Engdahl (M) och Marie-Louise Nielsen (KD) tillstyrker Ingemar Ottossons
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Jörgen Anderssons yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till fördjupning av översiktsplan för Lödöse sänds
ut på samråd efter vissa förtydliganden i kartmaterialet.
Beslutet expedieras till
Paul Mäkelä, samhällsplaneringschef
Martin Nord, Norconsult
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§ 46
Planbesked Torskogs Bruk 3:1
Dnr 2013/KS0103 Dpl 214
Sammanfattning
Tommy Jonsson har inkommit med en ansökan om planbesked för att bygga ca 20 villor
i anslutning till Thorskogs slott, Thorskogs Bruk 3:1. Skälet är att finansiera kommunalt
VA till Thorskogs slott samt befintliga fastigheter i området.
Kommunledningsförvaltningen ser inga hinder till exploatering av Thorskog då
förslaget inte strider mot intentionerna i översiktsplanen samt blir ett underlag för
förbättrad VA- situation i området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets besluts 2013-04-03 § 35.
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2013-03-19.
Skrivelse från Tommy Jonsson, Thorskogs slott 2013/KS0103-1
Illustrationskarta 2013/KS0103-3
Finansiering
Planavtal ska tecknas med samhällsbyggnadsnämnden. Avtalet syftar till att ange
förutsättningarna för att upprätta en ny detaljplan samt att ange villkoren för
detaljplanearbetet och samarbetet i övrigt.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen meddelar positivt planbesked för ovan beskrivna åtgärder.
Planstart medges när planavtal är tecknat på initiativ av sökanden.
Ett förslag till detaljplan skall redovisas för samhällsbyggnadsnämnden senast
2015-05-31. Har planförslag inte presenterats vid detta datum förfaller planbeskedet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen meddelar positivt planbesked för ovan beskrivna åtgärder.
Planstart medges när planavtal är tecknat på initiativ av sökanden.
Ett förslag till detaljplan skall redovisas för samhällsbyggnadsnämnden senast
2015-05-31. Har planförslag inte presenterats vid detta datum förfaller planbeskedet.
Beslutet expedieras till
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Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 47
Ny renhållningsordning
Dnr 2012/KS0252 Dpl 206
Sammanfattning
Renhållningsordningen består av tre dokument:
- Lokala föreskrifter för avfallshantering i Lilla Edets kommun
- Avfallsplan A2020
- Kommunspecifik bilaga till avfallsplan A2020
Föreskrifterna anger vilka regler som gäller för avfallshanteringe som kommunen
ansvarar för.
Den kommunspecifika bilagan till avfallsplanen föreslår hur kommunen kan arbeta för
att nå upp till målen i avfallsplanen.
Alla kommuner måste ha en gällande renhållningsordning enligt miljöbalken 15 kap, 11
§, Den befintliga renhållningsordningen är inte aktuell och behöver förnyas.
Kommunerna i Göteborgsregionen har gemensamt tagit fram avfallsplan A2020.
Renhållningsordningen har varit på utställning från och med 21 december 2012 till och
med 31 januari 2013.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-04-03 § 36.
Tjänsteskrivelse från tf kommunchefen, daterad 2013-03-25
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-01 § 12
- Lokala föreskrifter för avfallshantering i Lilla Edets kommun
- Avfallsplan A2020
- Kommunspecifik bilaga till avfallsplan A2020
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ny renhållningsordning, som då ersätter tidigare som antagits
av kommunfullmäktige 2002-12-12, § 88.
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§ 48
Ansökan om medel från Sociala investeringsfonden – Klara II
Dnr 2013/KS0064

Dpl 620

Sammanfattning
Individnämnden samt utbildningsnämnden ansöker om medel till projektet KLARA II
från kommunens sociala investeringsfond. Projektet är ett samarbetsprojekt avseende
tidiga insatser för barn i riskzonen i åldern 6-10 år. Projektets mål är att insatser och
stöd till de elever, föräldrar och lärare som deltar i KLARA II ska medföra att eleven
klarar läroplanens mål för årskursen samt kan bo kvar hemma utan omfattande insatser.
Finansiering
I enlighet med ansökan avsnitt 6.1 ”Projektets ekonomi”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets besluts 2013-04-03 § 38.
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2013-03-25
Individnämndens protokoll 2013-01-29/§ 1.
Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31/§3.
Ansökan 2012-12-14.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar medel ur den Sociala investeringsfonden till KLARA II.
Beslutet expedieras till
Individnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomichefen
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§ 49
Kommunal säkerhetsskyddschef samt ersättare
Dnr 2010/KS0059 Dpl 022
Sammanfattning
Säkerhetsskyddslagen reglerar kommuneras skyldigheter avseende säkerhetsskydd vid
verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Säkerhetsskydd innebär skydd mot
spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota rikets säkerhet. I kommunen
ska det finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet, är
direkt underställd kommunstyrelsen, ansvarar för att en säkerhetsanalys görs samt
ansvarar för information till förvaltningarna.
Med anledning av organisatoriska förändringar föreslås att beslutet revideras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-04-03 § 39
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2013-03-26.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2010-03-31/§ 46 upphävs.
2. Kommunstyrelsen utser kanslichef/ t f kommunchef Lena Palm till
säkerhetsskyddschef och administratör Ann-Sofie Olofsson till ersättare för
säkerhetsskyddschefen.
Beslutet expedieras till
De valda
SÄPO
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§ 50
Svar på förfrågan om harmonisering av färdtjänstregler inom
Göteborgsregionen
Dnr 2013/KS0077 Dpl 736
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har översänt en förfrågan till
medlemskommunerna för en bedömning om huruvida det finns förutsättningar för en
harmonisering av färdtjänstreglerna i Göteborgsregionen.
GRs styrgrupp för det sociala området beslutade vid sammanträde 2013-02-07 att sända
ut en förfrågan om hur man ser på förutsättningarna för en harmonisering av
färdtjänstreglerna framförallt när det gäller reseområde, antal resor och taxa.
Den sociala styrgruppen gjorde 2007 en sammanställning av medlemskommunernas
färdtjänstregler. Sammanställningen visade att kommunerna har en mängd olika regler.
2010 gav samrådsorganet för Västkom och VGR i uppdrag åt en arbetsgrupp att föreslå
regler och organisation som ger mer lika villkor för invånarna i hela Västra Götaland för
att resa med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik. Då resultatet
av det uppdraget dröjer gav förbundsstyrelsen GRs styrgrupp för det sociala området i
uppdrag att uppdatera sammanställningen av GR-kommunernas färdtjänstregler samt
undersöka möjligheten till samordning för att underlätta färdtjänstresor inom GRområdet. Uppdraget ska vara slutfört senast 2013-06-30.
Medlemskommunernas svar angående hur man ser på förutsättningarna för en
harmonisering av färdtjänstreglerna ska vara GR tillhanda senast 2013-05-01.
Förslaget har varit remiterat till omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden behandlade frågan
på sitt sammanträde 2013-03-25.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-04-03 § 41
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2013-03-26
Omsorgsnämndens beslut 2013-03-25 § 29
Skrivelse från GR med förslag till ”Harmonisering av färdtjänstregler”, daterad
2013-02-20.
Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande uttalande:
Lilla Edets kommun ser positivt på arbetet med harmonisering av färdtjänstreglerna
inom Göteborgsregionen och bedömer att det bör vara möjligt att få tillstånd. En viktig
förutsättning för att nå framgång i frågan torde vara att harmoniseringen inte går utöver
vad lag om färdtjänst stipulerar. En enhetlig taxa bör utarbetas som uppfattas som rimlig
av resenärerna och som inte får alltför negativ påverkan på någon av
medlemskommunernas budget.
Beslutet expedieras till
GR
Omsorgsnämnden
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§ 51
GR-medverkan i ledningsgrupp för samverkan mellan
kommunalförbunden, Västkom och Västra Götalandsregionen
Dnr 2013/KS0096 Dpl 106
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) beslutade 2013-0222 § 175 att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med företrädare från LGS
(Lokal vårdsamverkan Göteborg) och SIMBA (vårdsamverkan mellersta Bohuslän)
representera GR-kommunerna i ledningsgruppen för samverkan mellan
kommunalförbund, Västkom och Västra Götalandsregionen.
Förbundsstyrelsen beslutade även att medlemskommunerna ska informeras om beslutet
och ha möjliget att lämna eventuella synpunkter på beslutet, senast 2013-04-30.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets besluts 2013-04-03 § 42
Skrivelse från GR, daterad 2013-03-11.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förbundsstyrelsens beslut § 175/2013.
Beslutet expedieras till
GR
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§ 52
Krissamverkansövning – Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund (LOTS)
Dnr 2013/KS0110 Dpl 016
Sammanfattning
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och landsting
ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred.
I enlighet med LEH 2 kap 8 § skall kommunen ansvara för att förtroendevalda och
anställd personal får den övning och utbildning som behövs för att de ska kunna lösa
sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Detta gäller de politiker och
tjänstemän som ingår i kommunens krisledningsorganisation. För detta ändamål finns
det en fastställd utbildnings- och övningsplan.
Den etablerade samverkansformen LOTS-gruppen (Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund) arbetar kontinuerligt med att standardisera och samordna utbildnings- och
övningsverksamhet mellan kommunerna. Detta ger större möjligheter att samverka före,
under och efter en kris.
På uppdrag av kommuncheferna i LOTS- kommunerna har LOTS-gruppen tagit fram en
plan för genomförande av en gemensam samverkansövning. Genomförandet av en
gemensam samverkansövning medför både kostnadseffektivitet, samverkanserfarenhet
och uppfyllande av lagstiftningens krav.
Övningen föreslås genomföras 2014-05-14. Personalkostnaderna vid genomförandet
faller inom ramen för normal verksamhet medan övriga kostnader belastar statsbidraget
2:4.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2013-04-03 § 43.
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2013-03-26.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att, tillsammans med övriga
kommuner i LOTS-gruppen, planera, genomföra och utvärdera en gemensam
samverkansövning.
Beslutet expedieras till
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun
Ekonomichefen
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§ 53
Prolongering av avtal om regional SFI
Dnr 2013/KS0132 Dpl 616
Sammanfattning
Ett samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning i Göteborgsregionen finns sedan
2011-07-01. Avtalet, som löper ut 2013-06-30, innehåller inriktning för akademiker och
särskilda undervisningsgrupper samt en yrkesförberedande inriktning.
Om avtalet prolongeras att gälla hösten 2013 skulle det komma i fas med ett eventuellt
nytt avtal för yrkesinriktad vuxenutbildning som skulle gälla från 2014.
GR:s förbundsstyrelse beslutade 2013-02-22 att rekommendera kommunerna att
prolongera samverkansavtalet för regional SFI att gälla även hösten 2013.
Besked om prolongering av avtalet ska vara GR tillhanda senast 2013-05-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef, daterade 2013-04-22.
Individnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-18 § 28.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad 2013-04-12
Skrivelse från Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Samverkansavtal för regional SFI.
Kommunstyrelsens beslut § 170/2010.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen prolongerar gällande samverkansavtal för regional SFI att gälla även
hösten 2013.
Beslutet expedieras till
Förbundsstyrelsen GR
Individnämnden
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§ 54
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2013/KS0007 Dpl 106
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR bl a har styrgruppen för
arbetsmarknad varit på studiebesök i Alingsås kommun och informerat sig om hur de
arbetar för att minska försörjningsstöder och för att minska ungdomsarbetslösheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 55
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 55)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 56
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 § 56)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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§ 57
Förordnande av kommunchef i Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0125 Dpl 023
Sammanfattning
Kommunchef Johan Fritz avslutade sin anställning 2013-02-28. Kommunstyrelsens
ordförande fattade därefter ett delegationsbeslut att förordna kanslichef Lena Palm till
kommunchef fr o m den 1 mars 2013, tills ny kommunchef har anställts, dock längst till
den 31 augusti 2013.
En rekryteringsprocess av ny kommunchef har pågått men avbrutits.
Jäv
Lena Palm anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen visstidsförordnar Lena Palm, 560523, till kommunchef under tiden
fr o m 2013-05-01 t o m 2014-12-31 med villkor enligt överenskommelse. Detta beslut
ersätter tidigare delegationsbeslt, daterat 2013-01-15.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen visstidsförordnar Lena Palm, 560523, till kommunchef under tiden
fr o m 2013-05-01 t o m 2014-12-31 med villkor enligt överenskommelse. Detta beslut
ersätter tidigare delegationsbeslut, daterat 2013-01-15.
Beslutet expedieras till
Lena Palm
Personalavdelningen

