Kommunstyrelsens protokoll

2015-01-14

Datum:

Onsdagen den 14 januari 2015

Tid:

Kl 08.00 – 11.15

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 16 januari 2015, klockan 16.00

Paragrafer:

1-13

Utses att justera:

Julia Färjhage (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Ingemar Ottosson (S)
Justerare
Julia Färjhage (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-01-14

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-01-19

2015-02-10

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård

1

Kommunstyrelsens protokoll

2015-01-14

Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Kim Pedersen (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Julia Färjhage (C)
Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Emma Samuelsson (MP)
Anders Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Ann-Christine Hedlund (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Malin Edvardsson (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Leif Kinnunen (FP) fr § 3
Jörgen Andersson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Susanne Onsdal (MP)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 2-5
Gunilla Bergström Casinowsky, GR, § 6
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA, § 6
Sven Berglind, förvaltningschef, § 6
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 7
Eva-Lena Julin-Rydbo, folkhälsoplanerare, § 8
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§1
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§2
Bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2015-2020
Dnr 2013/KS0241
Sammanfattning
Regering och riksdag har fastslagit att det nationella målet för bostadspolitiken är en
långsiktig väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram som har
utgångspunkt 1 de nationella, regionala och kommunala visionerna och målen.
Bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktning för den fysiska planeringen och utgör
underlag för detaljplanering samt redovisar planeringsberedskapen för nya bostäder i
Lilla Edets kommun.
Programmet redogör för dagens bostadssituation, befolkningsutveckling och -prognoser,
bostadsbehov samt en redovisning av planering, genomförande och byggklara områden
2015-2020. Programmet skall vara dynamiskt och ändras minst en gång per
mandatperiod.
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd under perioden 2014-07-01 till
2014-10-29. Utifrån inkomna yttranden har kompletteringar och ändringar gjorts.
Ändringar och kompletteringar
Utifrån inkomna yttranden har kompletteringar och ändringar gjorts i
Bostadsförsörjningsprogrammet.
 Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att ändras och gälla för perioden 20152020.
 Skrivningen för det nationella målet ändras.
 Programmet kompletteras med riktlinjerna för bostadsförsörjningen enligt LAG
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 Programmet kompletteras med nationella mål för miljömål, samhällsbyggnad,
jämställdhet och folkhälsa.
 Programmet kompletteras med Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt,
Det goda livet.
 Avsnittet om kommunens möjlighet att styra bostadsbyggandet kompletteras.
 Statistiken uppdateras.
 Befolkningsutvecklingen utökas med scenarier för olika prognoser.
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Behov till bostadssökande kompletteras med situationen för nyanlända och
hemlösa.
Det befintliga bostadsbeståndets möjligheter och problem belyses.
Kartan uppdateras och kompletteras med befolkning per ort.
Sammanställningen över detaljplan, exploateringens genomförande och
byggklart område uppdateras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 133
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 20014-12-03
Samrådshandling, dnr 2013/KS0241-41
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2015-2020, antagandehandling,
dnr 2014/KS0241-42

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Samrådsredogörelsen för
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2015-2020, inklusive föreslagna
ändringar och kompletteringar.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun
2015-2020.
Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§3
Namnsättning på Tingbergs åkermark
Dnr 2014/KS0417
Sammanfattning
Området är i behov av namnsättning för att lätt kunna härleda till de nya
exploateringsområdena i Lödöse.
God ortsnamnssed skall iakttas vid beslut, det innebär att hävdvunna ortsnamn inte får
ändras utan starka skäl. Ortsnamnen skall stavas enligt vedertagna språkregler.
I anslutning till Tingbergs åkermark finns följande namn:
Tingberg, Gossagården, Nylandsö och Solängen.
Samråd har hållits med Hembygdsföreningen i Lödöse och Lödöse museum har fått
yttra sig.

Följande förslag har framkommit
Tingbergs åkermark namnsätts till Gossagården.
Den befintliga bebyggelsen längs kyrkvägen använder redan idag Gossagården i
adressnamnet.
Åkermarken mellan landsvägen och järnvägen namnsätts till Nylandsparken.
Namnet härleder till det angränsande området Nylandsö, marken är markerad som
rekreationsområde i FÖP Lödöse.
Åkermarken mellan järnvägen och älven namnsätts till Nyland.
Namnet härleder till Nylandsö och blir en direkt förlängning av detta område
söderut till kommungränsen mot Ale. Gården behåller Nylandsö.
Marken söder om stationen omnämns i Ale kommun som Videkärr,
förslaget är att man bevarar detta namn och lyfter in det även inom Lilla Edets gräns.
Området är ett utredningsområde för verksamheter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 134
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-12-03
Kulturmiljölagen ( 1988:950) 1 kap 4 §
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Beslut
Kommunstyrelsen antar namnen Gossagården, Nyland och Videkärr.
Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§4
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022
Bl a informeras om:





Informationsträffar har varit för berörda fastighetsägare.
”Cementgjutaren” är klart.
Sjöfartsverket har stängt bron till fastigheten Ryk 3:11
Det ingår inte i SGI:s uppdrag att underhålla eller förvalta Götälvutredningen.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§5
Komplettering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Dnr 2014/KS0408
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-10 § 119 och 121 nya reglementen för
kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Med anledning av att mark-och
exploateringsfrågorna går över från f.d. samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen behöver även kommunstyrelsens delegeringsförteckning
kompletteras.
Till mark- och exploateringschefen delegeras rätt att beslut i följande ärenden:

Allmänna ärenden
1.1.

Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.

1.2.

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

1.3.

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift i enskilt fall.

1.4.

Besluta i tillsynsärenden inom respektive tillsynsområde.

1.5.

Avge yttrande till högre myndighet i tillsynsärenden.

1.6.

Avge yttrande vid överklagat eget beslut.

1.7.

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

1.8.

Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 § förvaltningslagen

1.9.

Avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent enligt 24 §
förvaltningslagen.

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
1.10.

Pröva begäran av enskild om att lämna ut allmän handling enligt 2 kap 14 §.

Expropriationslag (1972:719)
1.11.

Ansöka om tillstånd till expropriation enligt 3 § 1.

1.12.

Ansöka om stämning i domstol och väcka talan enligt 3 kap 6 § samt 5 kap 4 §.

1.13.

Företräda nämnden i samband med besvärsärenden enligt 3 kap 9 §.

1.14.

Till domstolen föreslå löseskilling enligt 4 kap 1-5 §§.
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Anläggningslag (1973:1149)
1.15.

Rätt att göra avsteg från överenskommelser enligt 16 §.

1.16.

Rätt att uppta anläggningsfråga efter ansökan enligt 17 §

1.17.

Rätt att begära förrättning enlig 18 § p 1-3.

1.18.

Företräda nämnden vid samråd med Lantmäterimyndigheten enligt 21 §.

1.19.

Pröva och lämna medgivande till gemensamhetsanläggning enligt 23 §.

1.20.

Besluta om förtida tillträde enligt 27 a §.

1.21.

Företräda nämnden vid domstolsprövningen enligt 30 §.

Fastighetsbildningslag (1970:988)
1.22.

Medgivande till fastighetsbildning av ny eller befintlig bebyggelse enligt
3 kap 1-2 §§

1.23.

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för
prövning enligt 4 kap 25-25 a §§.

1.24.

Undantagsbestämmelser om fastighetsbildning är till övervägande nytta
från allmän synpunkt enligt 3 kap 10 §.

1.25.

Besluta att påkalla fastighetsreglering för att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap 3 § 3st.

1.26.

Rätt att påkalla fastighetsreglering enligt 5 kap 10 § 1-3 st.

1.27.

Rätt att göra avsteg till skydd för enskilt intresse enligt 5 kap 18 §.

1.28.

Beslut om förtida tillträde enligt 5 kap 30 a §.

1.29.

Ej överklaga godkänd förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning
enligt 5 kap 11 §.

1.30.

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning enligt 14 kap 1a § 1:a st 3-7.

1.31.

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkelse enligt
15 kap 11 §.

1.32.

Besluta om, ansöka om, föra kommunens talan vid, lämna medgivande och
godkänna lantmäteriförrättning enligt FBL (1970:988) 4 kap, 5 kap och 14 kap

1.33.

Upprätta avtal angående arrende, uthyrning, förlängning av arrendeavtal,
uppsägning av arrendeavtal, upplåtelse av mark och fastigheter förvaltade av
kommunen, FBL 15 kap.
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Jordabalk (1970:944)
1.34.

Köp, byte och gåva enligt 4 kap.

1.35.

Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft
enligt 7 kap.

1.36.

Arrende i allmänhet enligt 8 kap.

1.37.

Jordbruksarrende enligt 9 kap.

1.38.

Bostadsarrende enligt 10 kap.

1.39.

Anläggningsarrende enligt 11 kap.

1.40.

Hyra enligt 12 kap.

1.41.

Servitut enligt 14 kap.

1.42.

Rätt att ansöka om inskrivning enligt 19 kap 10 §.

1.43.

Rätt att söka inskrivning av förvärvet (lagfart) enligt 20 kap 1 § 1 st.

1.44.

Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till
elektrisk kraft enligt 23 kap 1 § 1 st.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område
1.45.

Rätt till avtalsförfarande enligt lag (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Lag (1987:11) om exploateringssamverkan
1.46.

Besluta att ägare till fastigheter i samverkan ska vidta de åtgärder som
behövs för att ställa i ordning viss mark för bebyggelse enligt 1 §.

1.47.

Genomförande av exploateringssamverkan enligt 7 §.

1.48.

Delta i exploateringssamverkan enligt 8 §.

1.49.

Samråda med lantmäterimyndigheten vid utredning av förutsättningar och
ekonomiska konsekvenser av exploateringssamverkan enligt 10 §.

1.50.

Besluta om fastighetsreglering enligt 16 § och 18 §.

Ledningsrättslag (1973:1144)
1.51.

Samråda med lantmäterimyndigheten vid upplåtelse av ledningsrätt enligt
19 §.

1.52.

Pröva upplåtelse av ledningsrätts tillåtlighet, eller hänskjuta ärendet till nämnden,
enligt 21 §.

1.53.

Rätt att fullfölja talan mot beslut eller åtgärd av lantmäterimyndigheten enligt 28 §.
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Förvaltningslag (1986:223)
1.54.

Avvisa för sent inkomna överklaganden. Vidarebefordra ärenden som kommit
in i rätt tid, såvida nya avgörande uppgifter inte tillkommit i ärendet. 24§.

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
1.55.

Överklaga lantmäterimyndighetens eller länsstyrelsens beslut enligt 67 §.

Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster
1.56.

Rättsligt bestämmande inflytande över en va-anläggning enligt 3 § p 1.

1.57.

Ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse enligt 6 §.

1.58.

Meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar
enligt 23 §.

1.59.

Överenskommelse med fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor
som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter enligt 38 §.

1.60.

Besluta om skälig ersättning till den enskilde anläggningens ägare om
anläggningen blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en
allmän va-anläggning enligt 40 §.

1.61.

Besluta om återbetalning av anläggningsavgift om det visar sig att fastigheten på
grund av att bygglov vägras inte kan användas på det sätt som förutsattes enligt 49
§.

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
1.62.

Fatta beslut om miljökonsekvensbeskrivning om en plan ger upphov till
betydande miljöpåverkan enligt 3-5 §§.

1.63.

Rätt att yttra sig för kommunens räkning om planer/program i andra kommuner
enligt 6 §.

Miljöbalk (1998:808)
1.64.

Vidta åtgärder enligt av kommunen upprättat åtgärdsprogram enligt 5 kap 8 §.

1.65.

Företräda nämnden vid samråd med länsstyrelse och tillsynsmyndighet i
fråga om ärende inför tillståndsansökan enligt 6 kap 8 §.

1.66.

Besluta om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 8 §.

1.67.

Bedöma om betydande miljöpåverkan föreligger enligt 6 kap 11 §.

1.68.

upprätta miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12-16 och 18 §§.
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1.69.

Underrätta tillståndsmyndigheten om förorening eller allvarlig miljöskada
enligt 10 kap 11-13 §§.

1.70.

Företräda nämnden vid ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9b §.

1.71.

Besluta om ersättning vid skada orsakad av dammhaveri enligt 11 kap 18 §.

1.72.

Ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare
själva får ta hand om hushållsavfall enligt 15 kap 8 § p 2.

1.73.

Meddela föreskrifter om att renhållningsavgift ska betalas enligt 4 och 5 §§.

Plan- och bygglag (2010:900)
1.74.

Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap 6 § har
väckts i kommunstyrelsen.

1.75.

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunenes planoch bygglovstaxa enligt 12 kap 8-11 §§.

1.76.

Beslut om överenskommelse med sökande att planbesked får lämnas senare än 4
månader, PBL 5 kap 4§

1.77.

Medge bebyggelse intill gränsen för kommunens fastigheter, PBL 8 kap 9§

1.78.

Ingå avtal om ersättning för gatukostnad och exploateringskostnader,
PBL 6 kap 24-32§

Lag (2006:378) om lägenhetsregister
1.79.

Fastställa en belägenhetsadress för varje entré enligt lag (2006:378) om
lägenhetsregister 10 §.

1.80.

Fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet o det finns mer än en
bostadslägenhet med samma belägenhetsadress enligt (2006:378) om
lägenhetsregister 11 §.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)
Lagen om enskilda vägar (1937:608) 2 kap 9§
1.81.

Beslut i ärende om underhållsbidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter

Där utöver behövs följande punkter:
 Ingå planavtal enligt Kommunstyrelsens beslut om planbesked.
 Teckna licensavtal med nyttjare av kommunens kartdatabas
 Teckna och förlänga avdelningsspecifika avtal
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Rätt att fatta beslut vid upphandling av ramavtalsleverantör
Genom avtal eller tillämpning av PBL, Jordabalken, Fastighetsbildningslagen,
Anläggningslagen, Ledningsrättslagen eller Väglagen tillförsäkra kommunens
rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt på annans fastighet eller
belasta kommunens fastighet med motsvarande rättighet, samt medverka till
ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fallen ersättningsbeloppen
inte överstiger 500 000 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 134
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-12-02
Beslut
Kommunstyrelsen kompletterar delegeringsförteckningen enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Kommunsekreteraren
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§6
Det handlar om jobb
En kartläggning av organisation, uppdrag, mål, insatser och resultat av kommunala
arbetsmarknadsinsatser i Göteborgsregionen.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§7
Svar på förfrågan om intresse att medfinansiera statlig
infrastruktur, avseende väg E20 mellan Vårgårda och Mariestad
Dnr 2014/KS0393
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, har ställt en förfrågan till samtliga dess
medlemkommuner om intresse finns att medfinansiera statlig infrastruktur, avseende
väg E20 mellan Vårgårda och Mariestad. Lilla Edets andel föreslås till 939 tkr.

Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, har ställt en förfrågan till samtliga dess
medlemkommuner om intresse finns att medfinansiera statlig infrastruktur, avseende
väg E20 mellan Vårgårda och Mariestad. Lilla Edets andel föreslås till 939 tkr.
Enligt GR´s skrivelse så är stråket som utgörs av E20 genom Västra Götaland viktigt för
hela Västsverige och vägens kapacitet har stor betydelse för näringslivet i hela Västra
Götaland. För att möjliggöra och påskynda en utbyggnad av E20 är Västra
Götalandsregionen (VGR), liksom kommuner i Skaraborg och övriga kommunalförbund
inom VGR och Örebroregionen samt andra intressenter beredda att medfinansiera en
utbyggnad.
Väg E20 genom Västra Götaland har en relativt låg standard såsom avsaknad av
mötesseparering och är olycksdrabbad. Vägen har stor betydelse för näringslivets
transporter och annan trafik. Önskemål om förbättringar har under lång tid framfört från
kommuner, VGR och andra intressenter. I den av Trafikverket i samråd med övriga
intressenter utförda Åtgärdsvalsstudien, föreslås att den nära förestående utbyggnaden
av vägen skall ske till en lägre standard än motorväg, s.k. 2+2 väg.
VGR har genom beslut om medfinansiering önskat öka standarden på vägutbyggnaden
och har då bl.a. vänt sig till GR för att erhålla stöd för medfinansiering. GR undersöker
nu intresset hos kommunerna i GR att delta i medfinansieringen. GR ska enligt förslaget
bidra med 65 000 tkr, fördelat utifrån respektive kommuns invånarantal, vilket innebär
939 tkr för Lilla Edets del.
Det finns tre handlingsalternativ. Det första är att Lilla Edets kommun säger nej till
medfinansiering, det andra är att säga ja och det tredje är att säga något däremellan. Ett
alternativ till det tredje alternativet ovan är att använda samma fördelningsprinciper av
GR´s andel som användes för utredningen av Götalandsbanan. Då fördelades halva
beloppet på de kommuner som var belägna längs med aktuell sträcka och resterande
halva fördelades mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 137
Ekonomichefens tjänsteskrivelse Dnr 2014/KS0393-6
Förfrågan från GR med tillhörande handlingar, Dnr 2014/KS0393-1-5

Finansiering
Det finns inga avsatta resurser som kan användas för att finansiera detta bidrag, så
någon styrelse/nämnd måste avstå utrymme i sin tilldelade ekonomiska ram.
Kommunen har även ett ekonomiskt underskott att återhämta så något utrymme finns
inte.
Vid sammanträdet diskuteras frågan och motivet till att ställa sig positiv till att bidra
med medfinansiering utanför kommunen. Det är framför allt att E20 är ett av fem
huvudstråk in i kommunens arbetsmarknadsregion. Vägsträckan är en av landets mest
olycksdrabbade sträckor. Det är också principiellt viktigt att visa enighet och
gemensamt ta ansvar för infrastruktur som alla har nytta av.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar först bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar sedan
följande tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige noterar att Lilla Edets kommun ser ett stort behov av
färdigställande av E 45 vid Göta och Torpabron.
2. Kommunfullmäktige finansierar upplösningen av bidraget inom
kommunstyrelsens ram.
Emma Samuelsson (MP) yrkar avslag på hela förslaget.
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Julia Färjhages
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar han om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages första
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Därefter frågar
han om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages andra tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att samtliga GR:s medlemskommuner gör
ett liknande åtagande, att medfinansiera väg E20 mellan Vårgårda och Mariestad med 939
tkr. Bidraget upplöses under 10 år, åren 2015-2024.

2. Kommunfullmäktige finansierar upplösningen av bidraget inom kommunstyrelsens
ram.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§8
Jämställdhetsstrategi för Lilla Edet kommun 2015-20018
Dnr 2014/KS397
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns jämställdhetsberedning har tagit fram ett förslag till
jämställdhetsstrategi för 2015- 2018.
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om
kön.
Kön spelar roll och det är därför viktigt att ha jämställdhet i fokus när vi ser på våra
verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd
medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att
medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun.
En jämställdhetsintegrerad verksamhet bedrivs så att alla får del av kommunens service
på lika villkor. Det gäller att utgå från både kvinnor, mäns, flickors och pojkars
levnadsmönster för att kunna anpassa service och resurser utifrån identifierade behov.
Lilla Edets kommun ska vara pådrivande i jämställdhetsarbetet såväl inom
organisationen som i samhället i stort. Avsikten är att strategin ska vara ett stöd för
verksamheterna i arbetet med att uppfylla fullmäktiges mål. Strategin fastställer den
övergripande inriktningen för Lilla Edets kommun som servicegivare gentemot
medborgarna i kommunen.
Strategin ska ses som en del av kommunens totala jämställdhetsarbete. För kommunens
jämställdhetsarbete som arbetsgivare har en särskild jämställdhetsplan tagits fram
innevarande år. Vidare arbetar kommunen genom sitt folkhälsoutskott med bland annat
frågor om rätten till god hälsa samt frågor om våld i nära relationer.

Finansiering
Inga särskilda medel finns anslagna i 2015 års mål- och resursplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 138
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-12-08
Jämställdhetsstrategi.
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Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men lämnar följande förslag
till redaktionell ändring i strategin: Ordet extern utgår i sista meningen under rubriken
”Prioriterat mål”, samt lämnar följande tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att arbetet enligt jämställdhetsstrategin
redovisas enligt de rapporter som kommunens styrmodell anger.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda frågan
angående fullmäktigeberedningar för mandatperioden.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages
redaktionella ändring och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringen.
Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Peter Spjuths
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige antar jämställdhetsstrategi 2015-2018.
Kommunfullmäktige gör följande redaktionella ändring i jämställdhetsstrategin: Ordet
extern utgår i sista meningen under rubriken ”Prioriterat mål”.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att arbetet enligt jämställdhetsstrategin
redovisas enligt de rapporter som kommunens styrmodell anger.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda frågan angående
fullmäktigeberedningar för mandatperioden.
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§9
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till kommunstyrelsens
arbetsutskott för perioden 2015-2018
Dnr 2015/KS007
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande förslag på ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Ingemar Ottosson (S)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)

Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Kim Pedersen (V)

Julia Färjhage (C) lämnar följande förslag på ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Julia Färjhage (C)
Peder Engdahl (M)

Jörgen Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Ingemar Ottosson (S)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Julia Färjhage (C)
Peder Engdahl (M)

Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Kim Pedersen (V)
Jörgen Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)

Beslutet expedieras till:
De valda
Personalavdelningen
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§ 10
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Bl a rapporteras om en överenskommelse mellan Göteborgsregionen och Göteborgs
stad om EU-samverkan, om att resultatet per den 31 oktober bättre än budgeterat.
Dessutom noteras att Lilla Edet numera har både en ledamot och en ersättare i GR:s
styrelse.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 11
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Kommunstyrelsen utlovas en utförligare information om arbetet med SOLTAK AB på
nästa sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
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§ 12
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 13
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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