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Sammanträdet ajourneras kl. 09.15-09.35, 11.45-13.00 samt kl. 14.40-15.10.
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Susanne Onsdal (MP)

Tjänstgörande ersättare
Carlos Rebelo Da Silva (S) tjänstgör för Leif Håkansson (S)
Anna-Lee Alenmalm (M) tjänstgör för Tomy Granqvist (M)

Övriga närvarande
Ersättare
John Nordling (S), ej närvarande under beslutsomgången
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Martina Forsgren, kommunsekreterare
Peter Jimmefors, ekonomichef, §§ 66-68
Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef, §§ 59-63, 75
Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef, § 65
Övriga
Ann Kickeus, förbundschef för Samordningsförbundet Trollhättan, Grästorp
och Lilla Edet, § 64
Stefan Krafft, trafikutvecklare på Västtrafik, § 71
Nils-Gunnar Ernstson, GR:s förbundsdirektör, § 74
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§ 57
Extra ärende
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande extra ärende behandlas på dagens
sammanträde:
- Detaljplan för del av kvarteret Hägern
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ”detaljplan för del av kvarteret Hägern” behandlas på dagens
sammanträde.
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§ 58
Kommunservice i Stenungsund - förslag till bolag ägt
gemensamt av kommunerna i SOLTAK:s samarbetet
Dnr 2011/KS0200 Dpl 206
Sammanfattning
Kommunerna i Sverige står i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning.
Demografin utmanar - andelen äldre kommer att öka kraftigt. Vi som lever i en
region av tillväxt får också nya behov från såväl inflyttare som familjebildare
bland vår egen befolkning. Alla dessa nya behov kan inte mötas med nya
pengar. De kommer inte att finnas.
Vi måste därför se till att de tjänster vi utför görs på ett hushållande sätt. Inom
framförallt stöd- och servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över
kommungränserna så att mer pengar kan tillföras kärnverksamheterna. Även
andra verksamheter kan bli aktuella. För att göra det på ett juridiskt riktigt sätt
krävs någon form av organisering. Annars är det inte tillåtet. Därför föreslås att
kommunen är med och bildar "SOLTAK AB" och blir en av sex delägare i
bolaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2011/KS0200-12.
Förslag till bolagsordning, 2011/KS0200-13.
Förslag till ägardirektiv, 2011/KS0200-14.
Arbetsutskottets protokoll 2011-05-16/ § 47.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun går in som delägare i
aktiebolaget SOLTAK AB. Lilla Edets kommun förvärvar 100 aktier till ett
nominellt värde om 100 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet.
Bolagsordning för SOLTAK AB godkänns (bilaga 1) med ändringen att fler
kommuner kan vara delägare i bolaget.
Ägardirektiv för SOLTAK AB godkänns (bilaga 2).
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§ 59
Förvärv av fastigheten Klostret 1:20
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2012/KS0110-1, att kommunen
förvärvar fastigheten Klostret 1:20.
Till skrivelsen bifogas ett förslag till köpekontrakt. Bakgrunden till förvärvet är
den planering som kommunen genomför för att utveckla södra Lödöse.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0110-1.
Plankalkyl, 2012/KS0110-2.
Fastighetskarta, 2012/KS0110-3.
Köpekontrakt Klostret 1:20, 2012/KS0127-2.
Värdeutlåtande Klostret 1:20, 2012/KS0127-3.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där kommunen
förvärvar fastigheten Klostret 1:20 i Lilla Edets kommun för en köpeskilling av
4 875 000 kronor enligt köpekontrakt (dnr 2012/KS0127-2).
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä att för
kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Finansiering av köpet och övriga med förvärvet förenade kostnader sker via
kommunens likviditet inom området exploateringsinvesteringar.
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§ 60
Förvärv av fastigheten Tingberg 1:5
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2012/KS0110-1, att kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 1:5.
Till skrivelsen bifogas ett förslag till köpekontrakt. Bakgrunden till förvärvet är
den planering som kommunen genomför för att utveckla södra Lödöse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0110-1.
Plankalkyl, 2012/KS0110-2.
Fastighetskarta, 2012/KS0110-3.
Köpekontrakt Tingberg 1:5, 2012/KS0129-1.
Värdeutlåtande Tingberg 1:5, 2012/KS0129-2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 1:5 i Lilla Edets kommun för en köpeskilling av
6 000 000 kronor enligt köpekontrakt (dnr 2012/KS0129-1).
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä att för
kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Finansiering av köpet och övriga med förvärvet förenade kostnader sker via
kommunens likviditet inom området exploateringsinvesteringar.
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§ 61
Förvärv av fastigheten Tingberg 12:1
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2012/KS0110-1, att kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 12:1.
Till skrivelsen bifogas ansökan om och överenskommelse om
fastighetsreglering. Bakgrunden till förvärvet är den planering som kommunen
genomför för att utveckla södra Lödöse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0110-1.
Plankalkyl, 2012/KS0110-2.
Fastighetskarta, 2012/KS0110-3.
Ansökan om och överenskommelse om fastighetsreglering, 2012/KS0132-1.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 12:1 i Lilla Edets kommun för en köpeskilling
av 560 000 kronor, se handling ansökan om och överenskommelse om
fastighetsreglering (dnr 2012/KS0132-1).
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä att för
kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Finansiering av köpet och övriga med förvärvet förenade kostnader sker via
kommunens likviditet inom området exploateringsinvesteringar.

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 7/28

Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30
§ 62
Förvärv av fastigheten Tingberg 1:16
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2012/KS0110-1, att kommunen
förvärvar del av fastigheten Klostret 1:16.
Till skrivelsen bifogas ett förslag till köpekontrakt. Bakgrunden till förvärvet är
den planering som kommunen genomför för att utveckla södra Lödöse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0110-1.
Plankalkyl, 2012/KS0110-2.
Fastighetskarta, 2012/KS0110-3.
Köpekontrakt Tingberg 1:16 2012/KS0130-1.
Värdeutlåtande Tingberg 1:16, 2012/KS0130-2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där kommunen
förvärvar del av fastigheten Klostret 1:16 i Lilla Edets kommun för en
köpeskilling av 2 485 000 kronor enligt köpekontrakt (dnr 2012/KS0130-1).
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä att för
kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Finansiering av köpet och övriga med förvärvet förenade kostnader sker via
kommunens likviditet inom området exploateringsinvesteringar.
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§ 63
Förvärv av fastigheten Tingberg 13:1
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2012/KS0110-1, att kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 13:1.
Till skrivelsen bifogas ett förslag till köpekontrakt. Bakgrunden till förvärvet är
den planering som kommunen genomför för att utveckla södra Lödöse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0110-1.
Plankalkyl, 2012/KS0110-2.
Fastighetskarta, 2012/KS0110-3.
Köpekontrakt Tingberg 13:1, 2012/KS0131-1.
Värdeutlåtande Tingberg 13:1, 2012/KS0131-2.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där kommunen
förvärvar fastigheten Tingberg 13:1 i Lilla Edets kommun för en köpeskilling
av 6 812 500, enligt köpekontrakt (2012/KS0131-1).
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä att för
kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Finansiering av köpet och övriga med förvärvet förenade kostnader sker via
kommunens likviditet inom området exploateringsinvesteringar.
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§ 64
Information om Samordningsförbundet Trollhättan,
Grästorp och Lilla Edet
Dnr 2012/KS0119 Dpl 101

Sammanfattning
Ann Kickeus besöker dagens möte för att informera om Samordningsförbundet
Trollhättan, Grästorp och Lilla Edets organisation och pågående verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 65
Antagande av Lilla Edets kommuns översiktsplan 2012
Dnr 2011/KS0237 Dpl 212
Sammanfattning
Efter att förslaget till översiktsplan för Lilla Edets kommun har varit på både
samråd och utställning så finns nu ett färdigt förslag till översiktsplan, den så
kallade antagandehandlingen.
Efter utställningen sammanfattades och kommenterades alla inkomna
synpunkter i ett utställningsutlåtande som antogs av kommunstyrelsen (201203-07/§ 15). Därefter återsändes översiktsplanen till kommunens konsult
Rådhuset Arkitekter AB för omarbetning enligt kommunstyrelsens beslut.
Dessutom har mindre redaktionella ändringar gjorts som ökar läsbarheten.
Översiktplanen ska antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens
granskningsyttrande ska, om översiktplanen antas, tilläggas planen.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till
översiktsplanens aktualitet (Plan- och bygglagen 1987:10, kap 4 § 14, Planoch bygglagen 2011:900 31cap § 27).
Beslutsunderlag
ÖP 2012 - antagandehandling med kartor, 2011/KS0237-7.
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2011/KS0237-8.
Miljö- och bygglovschefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0237-9.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/§ 43.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) med stöd av M, MP och KD yrkar på att områdena R3
och R9 i översiktsplanen ska begränsas till att gälla Svartedalen, Bredfjället
och enklaven
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag för översiktplan
2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ingemar Ottosson (S) yrkande.
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forts. § 65
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att anta översiktsplan 2012.
Reservation
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet samt Kristdemokraterna reserverar sig
till förmån för Jörgen Anderssons (C) yrkande.
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§ 66
Tertialrapport per april för Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0109 Dpl 042
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa
för kommunfullmäktige efter varje tertial. Denna rapport avser tertial 1, det vill
säga perioden från januari till och med april 2012.
Nämnderna har gjort en bedömning över sin förmåga att uppfylla sina
grunduppdrag. I det stora hela så klara nämnderna av det, men det finns vissa
brister inom utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av
kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för 2012. Fyra av de tio
målen bedöms som möjliga att uppnå under året, två bedöms inte att uppnås
och fyra är inte möjligt att följa upp ännu.
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål- och resursplanen ingår två riktade
uppdrag, där ett uppfylls medan det andra har större svårighet att nås.
Prognosen för helåret pekar på mot ett överskott med 0,5 mkr, vilket är 2,5 mkr
sämre än budget. Negativa avvikelser prognostiseras inom
kommunfullmäktige, individ-nämnden, omsorgsnämnden samt finans, medan
kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott.
Volymen avseende investering bedöms ligga på 31,8 mkr, vilket är något lägre
än budget. En viss risk finns här och det är att kommunen inte får full
finansiering avseende insatser för att motverka skred, då finansieringsfrågan
ännu inte är avgjord.
Exploateringsvolmen bedöms bli 9 mkr, vilket är detsamma som det avsatta
utrymmet.
Med denna prognos, resultat med +0,5 mkr uppfyller kommunen kravet på en
ekonomi i balans, men då inget av de båda finansiella målen uppfylls är det
mer tveksamt om det föreligger en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0109-1
Tertialrapport 1 Lilla Edets kommun 2012/KS0109-2
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/§ 48.
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forts. § 66
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapporten godkänns.
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§ 67
Tertialrapport per april för kommunstyrelsen
Dnr 2012/ KS0108 Dpl 042
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Denna rapport redovisar
läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens ekonomi samt uppföljning
av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen uppfyller sitt grunduppdrag bl.a. genom att styrelsen leder
och samordnar arbetet med kommande års planer för verksamhet och ekonomi.
Dessutom följer styrelsen upp nämndernas verksamhet och ekonomi.
Kommunfullmäktiges tio prioriterade mål har av kommunstyrelsen
konkretiserats i 17 mål. Endast ett av de prioriterade målen är inte
konkretiserat. Samtliga av dessa 17 mål bedöms vara uppfyllda innan året är
slut. Kommunstyrelsen har även angivit ett mål som inte faller under de
prioriterade, och även det bedöms bli uppfyllt under året.
Periodens ekonomiska utfall ligger på en förväntad nivå, och prognosen vid
årets slut pekar mot ett överskott om 0,5 mkr. Vissa poster ligger på en högre
nivå än planerat, men andra ligger på en lägre. I det prognostiserade resultatet
förutsätts att hela den avsatta bufferten, 0,5 mkr återstår, kommer att förbrukas.
Överskott återfinns inom omställningsfastigheter, då delar av dessa övergått till
annan hyresgäst/ägare, samt hälsa & arbetsliv, som dras med vakans. På den
negativa sidan ligger föreningsstöd, orsakat av en oplanerad indexjustering,
samt ökade energikostnader.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0108-1
Tertialrapport 1 2012, kommunstyrelsen, 2012/KS0108-2
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/§ 49.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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§ 68
Mål- och resursplan 2013
Dnr 2012/KS0082 Dpl 041
Sammanfattning
Enligt den styrmodell som används i kommunen ska kommunfullmäktige
årligen besluta om en mål- och resursplan. I denna ingår bl.a.
kommunövergripande prioriterade mål och inriktningsmål för att uppnå den
vision som fullmäktige ställt sig bakom inför år 2020, tilldelade ekonomiska
resurser för respektive nämnd samt de yttre ramarna för investerings- och
exploateringsverksamheten.
Nämnderna ska i sin tur 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.
På dagens sammanträde redovisar ekonomichefen ett förslag till mål- och
resursplan för år 2013 och en plan för åren 2014-2015.
Kommunchef Johan Fritz redogör för den centrala samverkansgruppens
uppfattning i frågan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-16/ § 48.
Mål- och resursplan för 2013 samt flerårsplan för 2014-2015, 2012/KS0082-3.
Protokollsanteckning
”Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ställer sig inte
bakom det lagda förslaget. Vi tycker att skolan ska få större resurser och
återkommer till kommunfullmäktige hur omfördelningen kommer att se ut.
Sedan tycker vi att ett LSS-boende ska byggas i befintliga lokaler om det går.
Men om det blir bättre att bygga nytt ska tomma lokaler säljas först.”
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forts. § 68
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslaget nedan är ett förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Folkpartiet. Oppositionspartierna kommer att presentera sitt förslag vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2012, se protokollsanteckning.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1 a att de mål som anges i förslaget till mål- och resursplan fastställs.
2. att kommunbidrag avseende år 2013 fastställs för:
a. kommunfullmäktige till 800 tkr.
b. revision fastställs till 500 tkr.
c. överförmyndarnämnden till 1 000 tkr.
d. kommunstyrelsen till 39 500 tkr.
e. samhällsbyggnadsnämnden till 22 600 tkr.
f. miljö- och byggnämnden till 14 000 tkr.
g. omsorgsnämnden till 175 200 tkr.
h. individnämnden till 68 900 tkr.
i. utbildningsnämnden till 246 300 tkr.
j. kultur- och fritidsnämnden till 19 600 tkr.
3. att investeringsutrymmet för 2013 fastställs till 46 000 tkr, varav 19 000 tkr
inom skattefinansierad verksamhet och 27 000 tkr inom avgiftsfinansierad
verksamhet.
4. att utrymmet för exploateringsutgifter sätts till 23 700 tkr.
5. att volymen på upplånat kapital maximeras till 320 mkr.
6. att skattesatsen fastställs till 22:37 skattekronor.
7. att den ekonomiska planen för åren 2014 - 2015 fastställs.
8. att mål- och resursplanen i övrigt fastställs.
9. att taxor och avgifter fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i
november.
10. att nämnderna senast 5 november beslutar om 2013 års verksamhetsplaner.
Dokumentet antas med vissa redaktionella ändringar.
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§ 69
Utökad volym på upplånat kapital
Dnr 2012/KS0114 Dpl 045
Sammanfattning
I beslutet om mål- och resursplan 2012 fastställs att volymen på upplånat
kapital maximeras till 250 miljoner kronor (mkr). Som grund för det beslutet
förelåg beräkningar om vilken nivå som inträffar under 2012 avseende
investeringar, exploateringar samt andra likviditetspåverkande händelser. För
att skapa en beredskap för utgifter som inte fanns med då beräkningarna om
volymbeslutet på 250 mkr gjordes, till exempel skulle det kunna vara inköp av
mark eller skredåtgärder, krävs en utökad maximal nivå på upplånat kapital
med 20 mkr, alltså totalt 270 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0114-1.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Volymen på upplånat kapital maximeras till 270 miljoner kronor.
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§ 70
Revidering av arbetsordning för fullmäktige
Dnr 2011/KS0278 Dpl 001

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har överlämnat ett förslag till
avseende ny arbetsordning för fullmäktige. Den nuvarande kommunallagen
trädde i kraft den 1 januari 1992. I samband med det reviderades dåvarande
förslag till normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare
lagändringar skett vilka gett anledning till att SKL reviderat sitt underlag till
normalarbetsordning. Underlaget riktar sig till kommuner, landsting och
regioner.
Kommunfullmäktiges presidium i Lilla Edet har tillsammans med kanslichefen
berett ärendet och tagit fram ett förslag till arbetsordning med utgångspunkt
från SKL:s normalarbetsordning.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Lilla Edets
kommun, 2012/KS0278-6.
Kanslichefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0278-2.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-02/§ 30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för fullmäktige i enlighet med
förslag 2012/KS278-6.
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§ 71
Information från Västtrafik
Dnr 2012/KS0119 Dpl 101
Sammanfattning
Stefan Krafft, trafikutvecklare på Västtrafik besöker dagens sammanträde för
att informera om hur kollektivtrafiken i Lilla Edet kommer att se ut från och
med den 9 december 2012. Utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan
Göteborg och Trollhättan ska då vara klar.
Den stora förändringen är att ett nytt tågsystem med regiontåg införs som
kommer att ersätta busstrafiken från Göteborg och till Trollhättan med följden
att busslinje 600 läggs ned.
Busstrafiken är planerad enligt principen ” en buss till varje tåg” vilket innebär
att matartrafik till och med de stora orterna kommer att upprättas samt trafik till
omlandet behålls intakt.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 72
Sveriges kommuner och landstings (SKL) strategi för esamhället
Dnr 2012/KS0093 Dpl 100
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi, "Strategi
för eSamhället", med övergripande mål och insatser för vad som behöver
gemensamt åstadkommas i kommunal och regional sektor inom e-förvaltning.
Den har sänts ut till SKL:s medlemmar med rekommendationen att anta
strategin för att snarast påbörja samverkan inom e-förvaltningsområdet.
Strategin är en möjlighet för kommunal sektor att ta ansvar för och förbättra sin
utveckling av verksamheter med hjälp av IT genom det stöd samverkan ger.
E-förvaltning bidrar till förbättrad service till medborgare och näringsliv och
förbättrad internt bedriven verksamhet. Arbetet med att utveckla e-förvaltning
är resurskrävande för den enskilda kommunen, så genom att anta strategin och
medverka i relevanta projekt ges en möjlighet till erfarenhetsöverföring, stärkt
beställarroll och lägre kostnadsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på strategins innebörd och förordar
att Lilla Edets kommun antar SKL:s strategi för e-samhället och fortsätter
arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med stöd av IT för att
kunna möta de nya krav som medborgare och andra aktörer ställer på
kommunerna.
Beslutsunderlag
SKL:s strategi för e-samhället, 2011/post07-2.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0093-1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-02/§ 40.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar SKL:s strategi för e-samhället.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förändra
kommunens administrativa arbete i enlighet med SKL:s strategi för esamhället.
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§ 73
Motion från Centerpartiet angående ytterligare en tjänst
inom kommunens näringslivsverksamhet
Dnr 2012/KS0008 Dpl 100
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som
föreslår att det inrättas ytterligare en tjänst inom kommunens
näringslivsverksamhet. Bakgrunden till motionen är de förändringar som delar
av näringslivet nu genomgår, till exempel SAAB:s konkurs och nedläggningen
av Inland. Motionens ambition är att utöka kommunens insatser för att ge stöd
och hjälp i att skapa nya arbetstillfällen, inte minst genom att hitta kreativa nya
idéer och omvandla dem till verksamhet som kan utvecklas och ge
arbetstillfällen.
De insatser som görs har hittills bedömts som tillräckliga och de kan hanteras
med befintlig personal genom att under år 2012 prioritera detta arbete.
Ett bifallande av motionen kräver en finansiering av fullmäktige, då det inte
finns utrymme i kommunstyrelsens budget för ytterligare en tjänst detta
innevarande år. Med hänvisning till att finansiering saknas och att det arbete
som görs för att hantera kreativa idéer och omvandla dem till företag bedöms
som tillräckliga, föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Jörgen Andersson (C), 2012/KS0008-1.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0008-2
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-02/§ 41.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar på att motionen avslås i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) yrkar i första hand bifall till motionen, i andra hand
yrkar Jörgen Andersson (C) med stöd av Moderaterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna att kommunledningskontoret får i uppgift att inom
befintliga personella resurser förstärka näringslivsarbetet med administrativt
stöd.
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Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30
forts. § 73
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till motionen och
finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottosson (S) yrkande om att
motionen skall avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Jörgen
Anderssons (C) m fl yrkande att kommunledningskontoret får i uppgift att
inom befintliga personella resurser förstärka näringslivsarbetet med
administrativt stöd och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att finansiering
saknas och att det arbete som redan görs för att hantera kreativa idéer och
omvandla dem till företag bedöms som tillräckliga.
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§ 74
Information från Göteborgregionens kommunalförbund
(GR)
Dnr 2012/KS0119 Dpl 101

Sammanfattning
Nils-Gunnar Ernstson, GR:s förbundsdirektör, besöker dagens sammanträde
för att informera om GR:s verksamhet och mål.
GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett
forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR
ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt
och internationellt.
Befolkningstillväxten inom GR har under den senaste tioårsperioden har ökat
med 100 000 invånare vilket är positivt men något som även ger nya
utmaningar. Nätverksarbetet är viktigt eftersom samspel skapar goda resultat.
Göteborgsregionens kommunalförbund är en växande organisation och
omsätter allt mer.
GR:s framtida utvecklingsområden inrymmer bland annat en utveckling av esamhället, ett fortsatt arbete frågor som hållbar utveckling samt utveckla ett
regionalt sammanhållet vård- och omsorgssystem där kommunerna har en
viktig roll.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 75
Detaljplan för del av kvarteret Hägern
Dnr 2011/KS0131 Dpl 212
Sammanfattning
Kommunens avsikt med en detaljplan för del av kvarteret Hägern är att
möjliggöra ett uppförande av 24 nya lägenheter, med enkelt planförfarande. Ett
plankostnadsavtal finns.
Detaljplanen har, i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 12 §, varit utsänd
för samråd under perioden 3 november 2011 – 30 november 2011. Ett antal
yttranden har inkommit och sammanställts i ett särskilt utlåtande. Ett
informationsmöte hölls den 24 november 2011 i Lilla Edets kommunhus.
Det geotekniska PM:et föreslås kompletteras beträffande stabilitetsförhållanden
samt lastrestriktioner.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar, 2011/KS0131-7.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-12-15/§ 66.
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplanen för kvarteret Hägern.
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§ 76
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2011/KS0015 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR. Peder Engdahl
(M) som ingår i styrgruppen för arbetsmarknadsfrågor redovisar länets och
kommunens arbetslöshetsstatistik per april 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 77
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 77).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30
§ 78
Anmälan om 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 § 78).

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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LILLA EDETS KOMMUN

BILAGA § 77
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-30

Sidan

1/ 1

SKRIVELSER
Diarienummer

Dpl

Ärende- och handlingsrubrik

Namn

2012

Post 04-82

000

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Omsorgsnämnden

2012

Post 05-49

000

Kommuner viktiga för att utveckla mötesplatser Våra gårdar
som stärker demokratin

2012

KS0009-4

040

Protokoll 2012-03-28

Kommunala handikapprådet

2012

KS0095-2

106

Valberedningens förslag till styrelse 2013

Leader Göta älv

LILLA EDETS KOMMUN

BILAGA § 78
Sammanträdesdatum

2012-05-30

Kommunstyrelsen

Sidan

1/ 1

DELEGATIONSBESLUT
Diarienummer

Dpl

Ärende

2012

KS0005-14

517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2012

2012

KS0005-15

517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2012

2012

KS0005-20

517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2012

2012

KS0005-26

517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-05-16 i de delar de inte blir föremål för beslut i kommunstyrelsen.
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