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§ 12
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 13
Antagande av ändring av detaljplan för del av Förslag till
stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl. I Lilla Edets kommun
Dnr 2014/KS0061
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen har varit att ändra tillåten markanvändning så att bostadsändamål
medges inom fastigheten.
Fastighetsägarens avsikt är att bygga ytterligare tre lägenheter utöver den redan befintliga
lägenheten i mellanplanet av fastigheten. Det ger sammanlagt fyra lägenheter på fastigheten
Ryk 2:7. Bottenvåningen ska användas till kontor.
Aktuellt planförslag har varit utsänt på samråd under 2015-05-12 t.o.m. 2015-06-03 för
sakägare. För myndigheter, kommunala nämnder och råd, företag samt föreningar har
samrådstiden varit 2015-05-12 t.o.m. 2015-06-24.
Planförslaget har varit föremål för granskning av berörda sakägare, nämnder och råd,
myndigheter samt företag och organisationer med väsentligt intresse av förslaget från 2015-1111 t.o.m. 2015-12-02.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 5
Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, 2014/KS0061-60
Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7, 2014/KS0061-60
Fastighetsförteckning, 2014/KS0061-27
Granskningsutlåtande, 2014/KS0061-59
Geoteknisk utredning Ryk 2:7. 2014/KS0061-46
Underliggande plan: 15-STY-3484, 2014/KS0061-16
Finansiering
Planförslag är undertecknat 2014-09-30, där beställaren är finansiär i alla delar.
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen.
Beslutet expedieras till
Planingenjören
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§ 14
Tillfällig förskola på Gossagården
Dnr 2016/KS0060
Sammanfattning
Förskolan på Gossagården är temporär och var inflyttningsklar januari 2016.
Eftersom efterfrågan är stor på förskoleplatserna, så behövs ytterligare en temporär
byggnad inom området. Den andra byggnaden bör dockas till den som redan är
färdigställd, då kök- och personalutrymme finns i första delen. Den nya temporära
byggnaden skall inrymma ytterligare 60 barn. Byggnaden som är uppförd har plats för
45 barn.
Lekplatsen kan samnyttjas, men däremot behövs ytterligare en VA-anslutning till den
nya byggnaden, enligt Tekniska avd. Behovet finns för fler parkeringsplatser, ca 15
platser ytterligare behövs, då tillkommer också en vändzon.
Den nya byggnaden saknar ekonomiska beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2016-02-03 § 6
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef daterad den 2 februari 2016
Bostadsförsörjningsplanen
Fördjupad översiktsplan
Budget för etableringen
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka utbildningsnämndens investeringsram med 2340
tkr år 2016.
Ulf Wetterlund (L), Peter Spjuth (V) och Leif Håkansson (S) tillstyrker Ingemar
Ottossons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ingemar Ottossons yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller Ingemar Ottossons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utöka utbildningsnämndens investeringsram med
2340 tkr år 2016.
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§ 15
Risk- och sårbarhetsanalys för Lilla Edets kommun 2016-2019
Dnr 2016/KS0044
Sammanfattning
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att
sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Syftet med arbetet är att minska
sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut föreskrifter om hur offentliga aktörer ska
redovisa resultatet av sitt RSA-arbete. Kommunernas krisberedskapsarbete regleras i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommuner och landsting rapporterar
resultatet av sitt arbete med RSA.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att lyfta fram de identifierade
samhällsviktiga funktioner som vi tillhandahåller, visa på de kritiska beroenden som finns
och utifrån detta underlag öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och samt
skapa ett underlag för egen planering.

Kommunstyrelsen fastställde 2012-11-28/§ 126 risk- och sårbarhetsanalys för förra
mandatperioden.
Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en grund för krisberedskapsarbetet i kommunen och
ska även ligga till grund för mer ingående verksamhetsvisa analyser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 7
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-11.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2019 avseende Lilla
Edets kommun.
2. Kommunstyrelsen upphäver Risk -och sårbarhetsanalys fastställd av
kommunstyrelsen 2012-11-28/§ 126.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar (inkl RSA)
Pia Björemark
Länsstyrelsen
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§ 16
Fritidsgårdsverksamhet i Lilla Edets kommun
Dnr 2014/KS0423
Sammanfattning
Föreningen IK Bergaström har inkommit med en skrivelse om att får fortsätta bedriva
projekt Mötesplats Fritidsgård i Fritidsborgens lokaler under tre år.
IK Bergaström fick i juni 2015 möjlighet att nyttja Fritidsborgen för att bedriva
fritidsgårdsverksamhet på försök under 2015. Den lokal som man disponera är den fd
fritidsgården ”Fritidsborgen”. Denna lokal finns idag inom kommunstyrelsens
kostnadsansvar då kultur- och fritidsnämnden sagt upp lokalen sedan tidigare. Lokalen
är idag en s k omställningslokal.
En utvärdering av verksamheten skulle under hösten 2015 ske i samråd mellan IK
Bergaström och bildningsförvaltningen (Kultur- och fritid) och lämnas senast 2015-1115 till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden skulle därefter ta
ställning i frågan om fortsatt fritidsgårdsverksamhet för 2016.
Kultur- och fritidsnämnden har låtit IK Bergaström göra en egen utvärdering av sin
verksamhet. Nämnden har också beslutat att notera informationen i utvärderingen och
ställa sig positiv till att IK Bergaström ska kunna fortsätta sin fritidsgårdsverksamhet
under förutsättning att lokalfrågan löses. Ärendet har därefter överlämnats till
kommunstyrelsen.
Nyttjanderättsavtalet med IK Bergaström har förlängts med tre månader d v s fram till
den tidpunkt då ärendet behandlas i kommunstyrelsen 2016-02-17.
IK Bergaströms utvärdering ger en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits
under hösten 2015. Fritidsgården har varit öppen på onsdagar mellan 16.00-22.00 och
fredagar och lördagar mellan 15.00-23.00. Gården har varit bemannad med en ansvarig
fritidsledare från föreningen och frivilliga vuxna. Enligt föreningen finns ett växande
intresse från ungdomar och vuxna att vara aktiva på mötesplatsen. Varje kväll besöker
mellan 35-50 ungdomar fritidsgården.
Den finns flera frågor kring fritidsgårdsverksamhet i kommunen som behöver utredas
närmare både när det gäller IK Bergaströms ansökan och fritidsgårdsfrågan som helhet.
IK Bergaström nyttjar en sk omställningslokal och frågor uppstår kring hur kommunens
framtida behov av denna lokal ser ut. IK har också aviserat behov av att nyttja hela
lokalen vilket kan medför utökade kostnader.
Vidare finns det idag flera olika initiativ som tagits inom fritidsgårdsområdet i
kommunen utöver den verksamhet som bedrivs av IK Bergaström.
Fritidsgårdsverksamhet bedrivs sedan tidigare i Lödöse genom föräldrainitiativ, en
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föreningsdriven fritidsgård har precis startats i Hjärtum och skolan i Lilla Edet har
under hösten 2015 haft förlängt öppethållande i Fuxarnaskolan inom projektet
”Mötesplats unga”. En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid för sina
fritidsgårdsverksamheter.
Bedömningen från kommunledningsförvaltningen är att det behövs tas ett samlat grepp
kring frågan om fritidsgårdsverksamhet i Lilla Edets kommun för att få ett
helhetsperspektiv på hur fritidsgårdsverksamheten kan samverka för att använda
resurserna på bästa sätt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 8
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-11.
Beslut
1. Kommunstyrelsen erbjuder IK Bergaström möjlighet att förlänga nuvarande
nyttjanderättsavtal t o m 2016-12-31.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att i samråd med
utbildningsnämnden utreda frågan om möjlighet finns till samverkan mellan
kommunen och berörda aktörer för att använda de samlade resurserna på bästa sätt.
Utredningen ska vara klar senast i juni 2016.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
IK Bergaström
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§ 17
Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr 2015/KS0457
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj behöver flyttas. Förslag på ny dag är den
24 maj.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 9
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-01-25.

Beslut
Kommunstyrelsen flyttar kommunstyrelsens arbetsutskotts möte från den 25 maj till den
24 maj 2016.

Beslutet expedieras till
Ledamöter och ersättare i KSAU
Regionens representanter i folkhälsoutskottet
Ordförande och vice ordförande i omsorgsnämnden
Ordförande och vice ordförande i individnämnden
Socialchefen
Folkhälsosamordnaren
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§ 18
Genomlysning av hemtjänsten
Dnr 2016/KS0030
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav vid tertialbokslut 1 2015-06-17/§ 37 kommunstyrelsen i
uppdrag att genomlysa orsakerna till de stora volymökningarna inom hemtjänsten under
de senaste åren. Analysen innebär en genomlysning av hemtjänstverksamheten och
resultatet av dess nuvarande arbetssätt utifrån offentlig statistik och omfattar
nyckeltalsjämförelse, biståndsprocessen, balans mellan hemtjänst och boende,
produktivitet och effektivitet samt resursfördelning.
Analysen inkluderarar bl a kostnad i förhållande till vad som är förväntat utifrån
kommunens struktur, jämförelse av utfall i Lilla Edets kommun med jämförbara
kommuner, länet och riket samt analys av om resultatet är förbundet med hög/låg andel
brukare alternativt hög/låg styckkostnad per brukare.
Omsorgsnämnden gjorde under 2014 ett underskott om -5,4 miljoner kronor för
hemtjänsten. Ökningen medför ett ökat personalbehov på 12 årsarbetare. Under 2015
har behovet av hemtjänst varit fortsatt högt vilket medfört nio årsarbetare utöver
planerad budget. Prognosen för hemtjänsten under 2015 är ett underskott på -3,6
miljoner kronor.
I rapporten jämförs Lilla Edet med sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har
mest likartade förutsättningar att bedriva verksamheter inom hemtjänsten. De
strukturella förutsättningarna grundar sig på uppbyggnad av standardkostnader och
folkmängd. De kommuner som Lilla Edet jämförs med är: Vårgårda, Bjuv, Svalöv,
Skurup, Gnosjö, Höör och Trosa.
Strukturella kostnader beror på faktorer som kommunerna inte själva kan påverka;
åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen m fl. De
skillnader som finns i övrigt rör mer påverkbara faktorer och inte strukturen.
Enligt rapporten är de strukturella faktorerna inte enskilt förklaringen till de höga
kostnadsläget inom äldreomsorgen. Det är inte de externa faktorerna som har skapat
kostnadsbilden, utan de interna.
SCB:s befolkningsprognos pekar på att andelen invånare 65+ och 80+ i kommunen
kommer att öka vilket medför ett ökat behov av planering och framförhållning. Andelen
personer i åldersgruppen 65+ som beviljas hemtjänst har ökat och antalet beviljade
timmar med hemtjänst ökat. Samtidigt har antalet personer på särskilt boende minskat.
Det ger en indikation om att brukarna med hemtjänst bor kvar hemma i högre
utsträckning och har högre vårdtyngd, vilket är kostnadsdrivande.
Ett antal reflektioner görs i rapporten och rekommendationer avseende det fortsatta
utvecklingsarbetet. Det rör hela processen, från styrande och vägledande dokument och
biståndsbedömning till beräkning och planering av insatser till bemanningsfrågor.
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Andra frågor som effektivitet och resursfördelning finns också reflektioner samt
rekommendationer kring.
För ett fortsatt utvecklingsarbete bör en projektplan upprättas och fastställas med en
rimlig tidsberäkning samt resurser avsatta för projektledning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 10
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-11.
Genomlysning av hemtjänsten, pwc.
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgsnämnden fortsätta sitt utvecklingsarbete med
utgångspunkt från vad som framkommit i rapporten vilket bl a innebär översyn av
biståndsprocessen, utveckling av samarbetet mellan biståndshandläggare och
verkställighet, redovisning av den pågående översynen bemanningsprocessen,
förtydligande av chefsansvaret i bemanningsprocessen, förbättrad uppföljning.
2.

Kommunstyrelsen noterar att Rapporten ”Genomlysning av hemtjänsten” delges
fullmäktige.

3.

Kommunstyrelsen betonar att i kommunens tertialredovisning 2 fokuseras särskilt
på uppföljning av utvecklingsarbetet inom hemtjänsten med utgångspunkt från vad
som framkommit i rapporten.

4.

Kommunstyrelsen noterar rapportens kommentar om att budgetprocessen kan
optimeras för att stödja nämnderna. Kommunens nuvarande styr- och
resursfördelningsmodell antogs 2007. Under 2017 kommer en översyn av styr- och
resursfördelningsmodellen att genomföras.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Socialchefen
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§ 19
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen
Dnr 2016/KS0029
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav vid tertialbokslut 1 2015-06-17/§ 37 kommunstyrelsen i
uppdrag att genomlysa orsakerna till de stora underskotten inom individ- och
familjeomsorgen (IFO).
En genomlysning har genomförts med utgångspunkt från att Lilla Edets kommun har ett
högt kostnadsläge gentemot sina standardkostnader samt att kostnaderna ökat kraftigt
avseende framförallt placeringskostnader för barn- och unga under de senaste åren.
Lilla Edets kommun har ett värde som understiger 100, vilket innebär att kommunen har
bättre förutsättningar och därmed betalar in pengar till utjämningssystemet.
I rapporten jämförs Lilla Edet med sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har
mest likartade förutsättningar att bedriva verksamheter inom IFO. De strukturella
förutsättningarna grundar sig på uppbyggnad av standardkostnader och folkmängd. De
kommuner som Lilla Edet jämförs med är: Vårgårda, Åstorp, Svalöv, Fagersta, Gnosjö,
Grums och Trosa.
Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att det under 2015 startats upp ett
förändringsarbete och utvecklingsarbete inom IFO. Ledningsorganisationen har
förstärkts, personalsituationen stabiliserats, ärendeprocessen inom barn och unga har
förstärkts och det sker en bättre uppföljning av ärenden inom försörjningsstöd. Detta är
ett bra utgångsläge för det fortsatta arbetet.
Fokus bör nu vara på
-

utveckling av kvalitetsledningssystem,

-

förbättring av uppföljningsarbete avseende placeringar i syfte att korta ner
tiden,

-

strukturering av upphandling av institutionsplatser,

-

utvärdering av vårdkedjan inom vuxenvården med sikte att stärka öppna
insatser i egen regi,

-

förstärkning uppföljningen av ärenden med långa tider med försörjningsstöd,

-

utvärdering av arbetet med arbetsmarknadsåtgärder, eget samt i samverkan
med Arbetsförmedlingen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03 § 11
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-11.
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen, pwc.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt individnämnden att fortsätta sitt utvecklingsarbete
med utgångspunkt från vad som framkommit i rapporten.
2. Kommunstyrelsen noterar att Rapporten ”Genomlysning av individ och
familjeomsorgen” delges fullmäktige.
3. Kommunstyrelsen betonar att i kommunens tertialredovisning 2 fokuseras särskilt
på uppföljning av utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen med
utgångspunkt från vad som framkommit i rapporten.
Beslutet expedieras till
Individnämnden
Socialchefen
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§ 20
Statliga medel för flyktingsituationen
Dnr 2016/KS0065
Sammanfattning
Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om
ändringar i statens budget för 2015. Den 10 december antog riksdagen förslagen.
Utgifterna ökades med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till
kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande
flyktingsituationen.
9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. 200 miljoner kronor tillförs det
civila samhället i syfte att stödja dess insatser för asylsökande och nyanlända. 961
miljoner kronor tillförs anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande.
Tillfälligt stöd till kommuner och landsting är ett nytt anslag som får användas för
bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska
trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas
2016.
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna beaktas antalet asylsökande och
nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna.
Lilla Edets kommun har tilldelats 5,9 miljoner kronor. 1/13-del har fördelats ut för 2015
ca 450 000 kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kvarstående medel på
5 450 000 sparas till framtida behov och därför läggs på ett balanskonto för att
kommunen ska kunna använda dem för riktade behov avseende flyktingsituationen
längre fram. Genom att lägga pengarna i ett balanskonto kan kommunen använda
pengarna över flera år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-03
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-30.
Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen beslutar att kvarstående 5 450 000 kr av det tillfälliga statliga stödet
som tilldelats kommunen för att hantera den rådande flyktingsituationen läggs på ett
balanskonto som kommunstyrelsen förfogar över. Pengarna ska användas till
integrationsinsatser.
Ulf Wetterlund (L) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Julia Färjhages yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kvarstående 5 450 000 kr av det tillfälliga statliga stödet
som tilldelats kommunen för att hantera den rådande flyktingsituationen läggs på ett
balanskonto som kommunstyrelsen förfogar över. Pengarna ska användas till
integrationsinsatser.
Reservation
Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 21
Information om flyktingsituationen
Dnr 2015/KS0428
Sammanfattning
Information om bl a hur många flyktingar vi har boende i kommunen och hur vi
påbörjat arbetet med integration.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 22
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 23
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Information lämnas om verksamhetsövergången och att nya personal- och
ekonomisystem kommer att implementeras under våren.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

21

Kommunstyrelsens protokoll

2016-02-17

§ 24
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022

Ärendet utgår.
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§ 25
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 26
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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