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Datum:

Onsdagen den 28 augusti 2013

Tid:

Kl 08°00 — 09,15

Plats:

Östra Roten, koznmunl~uset i. Lilla Edet

Justeringsdag;

Onsdagen den 28 augusti, klockan 16.00

Paragrafer

80m89

Utses att justera

Peder Engdahl(M)

Underskrifter°
Sekreterare

Ordförande

v~~f~_
Maria Olegård
_~
~
- -- - _
Ingeina~ Ottosson(S)

--

Justerare
Peder Eng a

IVl)

A~~lag/Bevis
Protokollet är~usterata Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-08 2$

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2013-08-29

2013-09-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

-~°~~,"~ ~"
Maria Olegård
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Sammanträdet ajourneras kl. 08.30 — 09.00

Beslutande

Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Carlos Rebelo da Silva(S)ersätter Minna Salow (S)
Leif Håkansson(S)
Kim Pedersen(V)
Peter Spjuth(V)
Ulf Wetterlund(FP)
Jörgen Andersson(C)
Peder Engdahl(M)
Maxie-Louise 1Vielsen(KL)
Anna~Lee Almmalm(M)eräsät~er Tonvy Granqvist(~1)
Susarme Onsdal(MF)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Linda Holmer Nordlund(V)
Julia Färjhage(C)
:Lars Farsbo(C)

Tjänstemän
Lera Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsoplanerare § 86
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Godkännande av fördragningsl~sta

Sammanfattning
Inga förändringar av utsänd Föredragningslists anmälso

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner utsänd föredragningslista°
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§ $'~
Finansiering av u#redning av järnväg för sträckan GöteborgIVlölnlycke
Dnr 2013/KS0143

Samnnanfattnir~g
Förbundsstyrelsens ordförande Jonas Rapsgård skriver på uppdrag av
Göteborgsregionens Förbundsstyrelse med frågan om förutsättningarna för gemensam
finansiering av utredning av järnväg för sträckan Göteborg _Mölnlycke. Då en fortsatt
utredning är angelägen för alla medlemskommunernained särskild tonvikt på dem längs
sträckan° Förhoppningen är därför ett man gemensamt med Swedavia kan samla
nödvändiga resurser för att gå vidare i ett avtal med Trafikverket°
I infrastrukturproposition 2012/13a2 är etapperna Järna -- Linköpzng och Mölnl~cice
Bollebygd utpekade sorn de första etapperna av en ny stambana och de kommer att
påbörjas under planperioden 2014-2025. Finansiering för övriga etapper av sträckan
Göteborg —Borås är inte fastställd, och häs° saknas beslutsunderlag för Trafikverket att
gå vidare i planeringen. För sträckan Bollebygd — Viared har Borås stad slutit avtal med
Trafikverket om att finansiera en utredning av sträckningsalternative
Det är angeläget att även starta en utredning av sträckningen Almedal — Mölnlycke för
att säkerställa sammanhållna ställningstaganden för hela sträckan Göteborg — Borås, via
Landvetter° GR:s förbundsstyrelse har därför beslutat att söka finansiering fös en sådan
studie inom medlemskretseTa för att hela sträckan Göteborg —Borås ska utredas i ett
sammanhang samt på så sätt även förstärka underlaget för beslut ozn finansiering av
utbyggnad av denna dyl.
Förslaget är beräknat på att kommunernas andel till häften fördelas på alla 13
medlemskommuner efter invånarantal, till hälften på kommunerna längs sträckan efter
invånarantal. För Lilla Edets del innebär det 186 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protoko112013~0$~14 § 72
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-07
Skrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund.
Underlag från Trafikverket°
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fördelning av finansiering av utredning av
Götalandsbanan, delen Almedal Mölnlycke gadkänns, under förutsättning att förslaget
också antas av de övriga kommunerna som ar berörda,
Finansieringen med 186 000 kr sker från kommunstyrelsens avsättning för oförutsedda
behov,

Beslutet expedieras till
GR
Ekonomichefen.
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Kommunstyr~fsens protokoll 2~13~0~-2~
§ ~2
Reviderade riktlinjer för Västbus.
Dnr 2013/KS0082

Sammanfattning
I~ammunerna och regionen i Västra Götaland har sedan 2005 gemensamma riktlinjer,
riktlinjer", kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med
sammansatt social och psykiatrisk problematik. L7nder 2011/2012 har en översyn av
dessa riktlinjer forts, Riktlinjerna har kompletterats med särskilda riktlinåer när det
gäller samverkan. kring familjehemsplacerade barn° Förslaget har remissbehandlats hos
båda huvudmänneno
99~ästbus

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade 20l 3-02-07 §att rekommendera
medlemskommunerna att anta Västbus re~ideråde riktlinjer samt Västbus riktlinjer för
familjehemsplacerade barn.
Individnämnden beslutade 20l 3-0528 § 40 att tillstyrka att kommunstyrelsen antar de
reviderade rzktlinjernae

~eslutsunderiag
Arbetsutskottets protoko112013-08m14 § 74.
Individnämndens protoko112013-OS-28 § 40e
Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade
barn och unga, daterade 2013~02m26.
Korr~munstyrelsen~ beslut
Kommunstyrelsen antar Västbus r~vid~rade ~°iktlinjer sarn_t t%ästbus riktlinjer för
familjehemsplacerade barn
Beslutet expedieras till
Fyrtiodals kommunalförbund
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Redovisning av utredning avseende måltidsverksamheten i
Lilla Edets kommun
Dnr 2013/KS0194

I samband med mål- och resursplanearbetet inför 2013 har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att undersöka om köksorganisationen kan effektiviseras. En
extern utredare med kompetens inom måltidsproduktion upphandlats
Det finns idag två kostorganisationer ikommunen. En inöm omsorgsn.ämtidens
ansvarsorriråde med inriktning på mat till äldreomsorgen och ers inom
utbildningsnännndens ansvarsområde med inriktning mot mat till skolor och.förskolors
De båda organisationerna har vaz°sin kostchef som idag rapporterar till respektive
förvaltningschef.
Uppdraget har vant att undersöka orix kommunens två kostarganisatianer kan finnas i en
geiner~sam organisation sams att undersöka om antal tillagningslcök kan minskas°
I utredningen konstateras att det är ovanligt med två separata organisationer %r
måltidsverksamheten i en kommun av Lilla Edets storleks Vad gäller biologisk säkerhet
och dokumentation av egenkontroll fungerar det bra i alls kökeno Kvaliteten
(hygieniskt-, närångs~,serisorisk- ocl~ service) är generellt mycket bra,
Livsmedelskostnaden för äldreoXnsorgen ligget° på en fullt tillfredsställande nivå.° För
skolorna ligger den.toiala livsmedelslcostmaden något över snittet i Sverige. Då
skolorna/förskolornas kostavåelning håller på med mätning av svinn är det troligt att
kostnadsbilden kan r~.ttas till° Vidare konstateras att på Lindkullens centralkök är
bemanningen något hök
Utredningen förordar en femensam kostorganisation. Tre olikas förslag lämnas som
beräknas minska kostnaderna med mellan ca 350 000490 000 per åxe
Fördelen med att samordna organisationen bedöms vara. synergieffel~ter när det bl a
gäller matsedelsplanering, inköp, kostnadsuppföljning, datorisering9 utbildning av
personal, omfördelning av personal Dessutom kan antalet kostchefer minskas,
Enligt komrnunledningsförvaltningen visar utredningen inte på så stora besparingar att
det bedöms motiverat att z sin helhet genomföra de förändringar som föreslås.

Efter det att utredningen genomförts har åtgärder redan. påbörjats inom
måltidsverksamheten för att minska kostnader bl a minskning av svinn, minskning av
bemanningen inorre Lindkullens måltidsverksamhet. Det kan också nämnas att
kostchefen inom socialförvaltningen även har° andra uppgifter inom. sin befattning. Detta
arbete innebär att vara förvaltningens expert inom nutritions° och livsmedelshygieniska
frågor på kommunens boenden.
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~Comm~nstyrelsens protokoll 20'13-08-28
Diskussioner förs således redan med berörda förvaltningar om att, med utredningen. som
grund, samordna arbetet inom måltidsverksamheten så att man uppnår
kostnadseffektiviseringar inivå med det som utredningen kommit fram till,

Beslutsunderlag
Arbetsuiskottets protoko112013~08-14 § 75.
Kommunchefens ijänsteskrzv~lse 201308-07,
Utredning avseende måltidsverksamhet iLilla Edits kommun:
Komrx~unstyrelsens beslut
1 e Kommunstyrelsen noterar redovisningen och kommunchefens tjänsteskrivelse°
2. Kommunstyrelsen genomför zngen arganisationsförändring av måltidsverksamheten,
3, Kommunstyrelsen beslutar att ärendet följs upp i samband med Mål-och
resursberedningen för 2015,
Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Utbildningsnärr~nde~
Kostcheferna
Förvaltningschefer bildningsförvaltnzz~gen
Förvaltningschefen socialförvaltningen
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§ 84
Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Dnr 2013/KS0187

Sammanfattning
Den 24 oktober I998 trädde persönuppgiftslagen(PuL)ikraft. Syftet med

personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor znot att deras personliga
integritet kränks genoro behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.
Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
persönuppgiftsansvarige Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
persanuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet°
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter sk~.11 anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Daxainspektionen. Ai~uiälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen. sker. Aizmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har° utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skåll anmälas till Datainspektionen°
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet rn.ed god sed, samt påpeka eventuella brister för den persanuppgiftsa.nsvarigee
Den personuppgiftsansvarige har således alltiå det yttersta ansvaret för all behandling
även om han haz~ utsett ett ombud.

Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. I7et finns däremot inget som hindrat° att samma person är ombud för
flera nämnder eller ått flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av organisatoriska föz°ändringar föreslås kommu~xstyrelsen fatta nytt
beslut i ärendet°
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protoko112013-0814 § 76
Kommunchefens tjänsteskz°ivelse 2013-0703,
Kommunstyrelsens beslut 2006-03-22, dnr 2006/I~S0097e
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Kor~munstyrels~n~ beslut
Kommunstyrelsen utser upphandlare Ewa Varga som kommunstyrelsens
personuppgiftsombud från och med den ]. oktober 2013, Kommunchef Lena Palms
uppdrag som kamrnunstyrelsens personuppgiftsombud upphör den 1 oktober 2013,
Beslutet expedieras till
Datai.nspektion.en
Personuppgiftsombudet
Samtliga nämnder
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Förändring av valdistriktsindelnir~g samt nya namn på
valdistrikt
Dnr 2013/KS0145

År 2014 är det dels val till Europaparlamentet och dels val till ril~sdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Med anledning av detta föreslås förändringar i
valdzstriktsindelningeno Idetta förslag berörs Göta, Lilla Edet norra och S et Peders
valdisirikte Förslaget innebär att "Ryrsjöområdet" som idag tillhör Lilla Edet norra
flyttas till Göta och att Götas valdistriktsgräns flyttas söderut vilka innebär att S:t
Peders valdistrikt minskar, Syftet är att få en järnriare fördelning av antal
röstberättigade°
.
Enligt 4 kap 17 §vallagen slca ett valdistrikt oTnfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000m2000 röstberättigade om
det finns särskilda skäl°
Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning anpassas för
att få enjämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. Valdistrikten ska
vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra. väg till
vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. infe behöva passe~°a en ennarr vallokal på väg ti11
sin egen vallokal° Ett valdistrikts gränser ska i första hand. följa. topografiska
landmärken, såsom t.ex vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen.
Valdistriktens namn ska beskriva det område sona. avses. Enperson med lokalkännedom
ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Att döpa
valdistrikt.efter församlingar rekommenderas inte. Förkortningar av namn är inte tillåtna
utom S:t och S:ta samt väderstreckstillägg eller liknande, Innehålles° valdistriktet flera
distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet, med det mest centrar namnet
först. Med anledning av detta föreslås Set Peders valdistrikt istället benämnas "Lödösem
Tunge" och AlemSkövd.es valdistrikt föreslås benämnas 99Nygård-Prässebo"a
Den 1 december året innan valåret är sista dag för länsstyrelsen att beslut om
kommunfullmäktiges förslag om ändrad indelning i valdistrikt. Därefter kungör
länsstyrelsen ~y valdistriktsindelning iortstidningen. Länsstyrelsen godkänner
namnändringar av valdistrikten.
dalnämnden behandlade ärendet 2013-OS-29 § 1 och beslutade flytta. gränsen till
valdistrikt Göta ytterligare söderut gentemot tjänstemannaförslaget° Det är nu
valnämndens beslut som går vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslutsunderlag
.Arbetsutskottets proicoko112013-04-14 § 77,
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2013-07-09
Kartbilaga
Valnärrindens protoko112013mO5m29 § 1a

Finansiering
Förslagen innebär ingen extra kostnad för kommunen.
Yrkande
Ingemar Ottosson(S) yrkar b°ifall till arbetsutskottets förslag.
Peder Engdahl(M)tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande,
Jörgen Andersson(C)yrkat° bifall till arbetsutskottets punkt 1 men lämnar följande
ändringsyrkande av punkt 20
"Komx~nunfullmälctige föreslår Länsstyrelsen att valdistrikt S;t Peder ber~än~s 9SLödöse
—Södra Tunge999 Ale~Skövde benärms
Prässebo" och Göta benämns 9'Göta —
Norr°a Tunge"a
99Nygård-

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets punkt 1 ach
ställer därefter proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels p~ Jörgen
Anderssons yrkandee Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag,

Kommunstyrelsens förslag till kamrr~unfullmäktig~
1. Karnmunfuilmäktige föreslår Länsstyrelsen ny valdistriktsindelning iLilla Edets
kommun,enligt kartbilagas
2, Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att valdistrikt Set Peder benämns
"LödösemT~nge" och valdistrikt Ale~Skövde benämns "Nygård-Prässebo"
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Yttrande gällande remissversion "Järnstäflt Väs#ra Götaland
2013-2017"
Dnr 2013/KSO150

Sammanfattning
Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att implementera de nationell
jämställdhetspolitiskamålen iVästra Götaland° Länsstyrelsen har på uppdrag av
regleringen att utarbeta en strategi för jämställdhet i Västra Götaland. Länsstyrelsen. och
Västra Götalandsregionenhar tagit fram en strategi."jämställt Västra Götaland 2013
201i" som handlar om arbetet för jämställdhet inom Västra Götaland som geografisk
område, Li11a Edets Kommun har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter ~å
länsstyrelsen remissversion 99jämställt Väsira Göialand 2013-20I7"e
Strategin har tagits fram i dialog mellan representanter för olika delar av VG-regionin,
kommuner, statliga myndigheter, kommunalförbund, högskolor och universitet,
resurscentra för kvinnors företagande och ideburna organisationer, Strategin "Jämställt
Västra Götaland" är uppdelad i tre övergripande tema områden: makt, inflytande ocl~
ekonomisk jämställdhet, Makt och Hälsa samt Makt och mäns våld mot kvinnoro
Lilla. Edets kommun ställer sig positiv till en länsövergripandejämställdhetsstrategi som
ett stöd för utvecklingsarbetet inom jämställdhet. En gemensam plaitfozm för de olika
aktörezna inom Väsfira Götaland bidrar till att få en ökad samsyn och ger möjlighet till
ökad samverkan inom.jämställdhetsområdet som på sikt skulle-kunna driva Lzlla Edets
kommuns jämställdhetsarbete framåt,
Däremot anser Lilla Edets kommun — utifrån remissyns föreslagna insatser -- att det blir
svårt att uppnå de regionala målen ach riksdagens nationella jämställdhetspolitiska målo
I förslaget borde det finnas tydligare åtgärder för ett effektfullt jämställdh~tsarbetee
Urundläggande förutsättningar för ett effekt fullt arbete är nedbrytning av de
övergripande målen till konkreta delmål med åtföljande stringenta insatser och
indikatorer för rriåluppfyllelse. Eftersom många uppföljningar i förslaget mäter
genomförande av insatser istället för måluppfyllelse, är det risk för att de föreslagna
insatserna mål i sig, istället för aktiviteter som leder till måluppfyllelse
Lilla Edets kommun efterfrågar mer effektfullt stöd i förslaget för att utveckla och driva
aktiviteter mer handlingskraftigt ur olika perspektiv så som arbetsgivare9 folkhälsa,
kultur oc1~ fritid, förskola, skola näringsliv och politiks
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-14 § 73e
Tjänsteskrivels från kommunchefen, daterad 201307-08
Remissversion "Jämställt Västra Götaland 2013201799
Remisshandling Länsstyrelsen 2013~04~22

Kommunstyrelsens beslu#
Kommunstyrelsen. godl~änner Kommunledningsförvaltningens remissyttrande som sitt
svar till Länsstyrelsen Västra Götaiande

Beslutet expedieras til[
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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§ $~
Information om arbetet iraorn Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR).
Dnr .2013/KSOOU7 Dpl 106

Sammanfat#r~ir~g
Ordföranden konstaterar att inga möten har hållts med styrgrupperna,

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen riöterar informationen,
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§ 88
Anmälan oroa inkomna skrivelser
Sarrirr~anfattning
~iid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna.skrivelser (se bilaga
till § 88)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2013-08-28

Sidan

I/ 1

SKFZIVELSER
Diarienummer

Dpl

Ärende- och handlingsrubz°ik

2011/KS0216-3

214

Anläggningsförrättning berörande bl a
Heden ga:2 och Hönebäck ga:19 Down

Vänersborgs tingsrätt

2013/KS0062~17

370

Samråd för planerad 400 kVeledning
Skogssäter - Stenkullen

Länsstyrelsen

2013/KS0159-5

530

Revidering av infrastrukturplan ZOl4 — 2025

Västra Götalandsregionen

2013/KS0168-4

530

Förslag till nationell plan fdr transportsystemet
2014 m 2025

Trafikverket

2013/KS0170~1

701

Årsredovisning för GR 2012, samt verksamhetsinriktning och budget för GR 2014

Göteborgsregionens komnnunalförbund

2013/KS0172~1

006

Förbundsfullmäktiges sammanträde 2014

Göteborgsregionens kommunalförbund

2013/KS0173-1

l 06

Hållbar° tillväxt ~ mål ach strafegiet° med fokus
på regional struktur°

Göteborgsregionens kommunalförbund

2013/ICS017i-1

750

Ansvarsfrihet %r samordningsförbunden
verksamhetsåret 2012

Västra Götalandsregionen

2013/KS0181-1

006

Sammanträdestider för regionfullmäktige och
t°egionstyrelsen 2014

Västra Götalandsregionen

~
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Anra~älan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin. beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsförteckninge Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen° Redovisnz~gen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt
att återkalla lämnad- delegation a
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut(se
bilaga till § 89)

Kor~r~unstyreisens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsb~sluto
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LILLA EDETS KOMNILTN
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2013-08-28

Sldan

1/ 1

DELEGATIONSBESLUT
diarienummer

Dpl

Ärende

2012

KS01~3-8-10

233

Avtal, Gårdarinkens ishall, Lödöseborg

2013
2013
2013

KS0005-19,28,
I~S0005-33-36
KSOOOS-38-40

517

Parkeringstillstånd ids° rörelsehindrade 2Q13

201å

KS0005-29,32

517

Farket°ingstilistånd %t° rörelsehinårade 2013

2013

KS0157~2

253

Försäljning av mark ånom Klostret 6:95

2013

KS0166-1

117

Lotter~ansölcningar och reåovisnångaz-, Prässeba Bygdegårds%rening

2013

KS0185-3

045

Kreditlån nr 3978 86 2å05(i ach 3978 86 23042

2013

KS0186~2

045

ItänteSwap 1239303/1651419

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-0612 och 201308-14 f de delar de inte blir föremål för beslut i kommunstyrelsen.
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