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Sammanträdet ajourneras kl. 08.25- 08.35 samt kl. 10.00-10.30.
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP), deltog i föredragningen av ärendena men inte i
beslutsomgången.
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Tomy Granqvist (M)
Susanne Onsdal (MP)

Tjänstgörande ersättare
John Nordling (S) tjänstgör för Ulf Wetterlund (FP) under beslutsomgången.
Övriga närvarande
Ersättare
John Nordling (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Martina Forsgren, kommunsekreterare
Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef, §§ 48-49
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§ 48
Extra ärende
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande extra ärende behandlas på dagens
sammanträde:
-

Information om Statens Geologiska Instituts (SGI) utredning ”Skredrisker
i Göta älvdalen i ett förändrat klimat”

Kommunstyrelsens beslut
Information om Statens Geologiska Instituts (SGI) utredning ”Skredrisker i
Göta älvdalen i ett förändrat klimat” behandlas på dagens sammanträde.
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§ 49
Lägesrapport för fördjupad översiktsplan, Lödöse
Dnr 2012/KS0045 Dpl 214
Sammanfattning
På dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschefen för det pågående
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lödöse. Planeringen lägger
grunden för den fortsatta detaljplaneringen i Lödöse. Arbetet fokuseras främst
på södra Lödöse. Ett förslag till strukturbild har tagits fram som beskriver
uppdelning i verksamhets- och bostadsområden samt huvudstråk för
kollektivtrafik.
En workshop angående den fördjupade översiktsplanen planeras under juni
månad.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 50
Redogörelse för Lågbro Göta älv
Dnr 2012/KS0036 Dpl 556

Sammanfattning
Information lämnas om Göteborgs kommuns planering avseende byggnation av
en ny bro över Göta älv som skall ersätta nuvarande Göta älvbron.
I nuläget förs diskussioner angående höjden på den planerade bron. Avsikten är
att den nya bron skall vara lägre än nuvarande bro för att bland annat minska
störningarna i kollektivtrafiken. I samband med detta har en diskussion
uppkommit om påverkan på fartygstrafiken i Göta älv. Lilla Edets kommun
följer utveckling i ärendet.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar på att ett yttrande överlämnas till Göteborgs Stad
där Lilla Edets kommun poängterar att en smidig fartygstrafik i
Göta älv är av stor vikt för kommunerna kring Göta älvdalen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på Jörgen
Anderssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 51
Remiss angående förnyad kulturpolitik – en mötesplats i
världen, kulturstrategi för Västra Götaland
Dnr 2012/KS0037 Dpl 040

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen har överlämnat ett förslag till kulturstrategi för
yttrande till regionens kommuner. Kulturstrategin är ett övergripande
dokument för regionens kulturpolitik och beskriver översiktligt de viktigaste
strategiska områdena som behöver utvecklas i kulturpolitiken. Dokumentet
kommer att följas av treåriga kulturplaner för Västra Götaland. Planerna
kommer att tas fram i samverkan med representanter för kommunerna i
regionen.
Förslaget till kulturstrategi har diskuterats på politisk- och tjänstemannanivå,
med kulturarbetare i regionen, i dialog med medborgarna genom bland annat
en webbenkät. Ett enhälligt beslut har fattats i regionens kulturnämnd avseende
strategin. Kulturnämnden har därefter sänt ut strategin på remiss till
kommunerna i regionen.
I strategin framgår bl a att kulturpolitiken inte bör omfatta allt. Vissa saker
sköts bättre av andra politikområden, arbetslivet, föreningslivet eller av
människor själva. Det innebär att kulturpolitiken gör klart för sig vad den bör
och inte bör ägna sig åt.
Vidare anges att kulturpolitiken både bör vidga sin träffyta och bli mer
träffsäker. För att kunna uppnå detta krävs tydligare prioriteringar av
kulturpolitikens uppdrag. Grunden för Västra Götalands kulturpolitik är:
Demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk
potential och regional profilering.
Fem områden pekas ut som särskilt strategiskt viktiga under återstoden av
2010-talet. Områdena har valts ut med utgångspunkt från regionens traditioner
som gränsland och mötesplats men också genom analys av de
omvärldsförändringar som kunde urskiljas hösten 2011. Nyckelordet är
samverkan.
Fem strategiska områden: Vidga deltagande, utveckla kapaciteter, gynna
nyskapande, utnyttja tekniken, öka internationaliseringen.
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forts. § 51
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2012-04-17/KS0037.
Ordförandebeslut, kultur- och fritidsnämnden 2012-04-17.
Förslag till kulturstrategi ”En mötesplats i världen” 2012/KS0037-1.
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun ställer sig positiv till den inriktning av kulturpolitiken som
anges i kulturstrategin för Västra Götaland.
Beslutet expedieras till:
Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen
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§ 52
Remiss - Västra Götalandsregionens förslag till ny
valkretsindelning vid val till riksdagen i Västra Götalands
län
Dnr 2012/KS0081 Dpl 110
Sammanfattning
2011 års vallagskommitté har för yttrande till kommunen översänt förslag till
ny valkretsindelning vid val till riksdagen i Västra Götalands län. Bakgrunden
är Västra Götalandsregionens begäran om att valkretsindelningen i regionen
ska ses över. Regionstyrelsen har bl a pekat på att Västra Götalands västra
valkrets för närvarande inte är geografiskt sammanhängande.
Antalet valkretsar ändras inte med förslaget. Göteborgs kommun och Västra
Götalands läns östra valkrets lämnas också oförändrade. Även den södra
valkretsen behålls i stort sett oförändrad. Kretsen tillförs två kommuner –
Vårgårda och Herrljunga.
Den stora förändringen rör den västra och den norra valkretsen. Från den västra
valkretsen förs sju kommuner – Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal,
Lysekil, Uddevalla och Orust – över till den norra valkretsen. Samtidigt förs
från den norra valkretsen fyra kommuner – Lilla Edet, Ale, Alingsås och
Lerum – över till den västra valkretsen.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2012-04-17/KS0081-2.
Remiss från 2011 års vallagskommitté 2012/KS0081-1.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar på att kommunstyrelsen rekommenderar 2011 års
vallagskommitté att valkretsindelningen införs till nästa riksdagsval 2014.
Ingemar Ottosson (S) yrkar på att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena finner att kommunstyrelsen
bifaller Ingemar Ottossons (S) yrkande.
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forts. § 52
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun ställer sig positiv till den föreslagna valkretsindelningen
men anser inte att det är möjligt att genomföra förändringen till nästa
riksdagsval utan föreslår att ändringen införs i samband med nästkommande
val.
Beslutet expedieras till:
2011 års vallagskommitté
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§ 53
Information om Statens Geologiska Instituts (SGI)
utredning ”Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat
klimat”
Sammanfattning
På dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om SGI:s
utredning ”Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat”.
Utredningen har pågått sedan 2009 och är Sveriges mest omfattande
skredriskutredning någonsin.
I slutrapporten redovisar SGI 33 stycken detaljerade skredriskkartor över hela
undersökningsområdet och konstaterar att riskerna för jordskred på sina håll är
stora redan idag, särskilt i områden som ligger inom Lilla Edets kommun.
Klimatförändringarna med mera nederbörd gör också att risken för jordskred
ökar ännu mera i framtiden.
SGI föreslår i sin slutrapport också att en delegation tillsätts för att samordna
och effektivisera arbetet med geotekniska stabilitetsåtgärder.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 54
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2011/KS0015 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR, vilket bland
annat inrymmer frågor om West Sweden, Västlänken och K2020.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 55
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 55).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 56
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 § 56).

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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