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§ 41
Godkännande av dagordningen
Förutom utsänd dagordning föreslår ordföranden att även följande ärende behandlas vid
dagens sammanträde:
Anställning av samhällsbyggnadschef
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
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§ 42
Svar på motion om etisk upphandling av kött och
mjölkprodukter
Dnr 2013/KS0286
Sammanfattning
Centerpartiet har lämnat en motion i kommunfullmäktige om etisk upphandling av kött
och mjölkprodukter. Lilla Edets kommun har idag varken kompetens eller resurser att
själv genomföra livsmedelsupphandlingar, och samverkar därför med nio andra
kommuner i Göteborgsregionen. Kommunen kan i viss mån påverka kravställandet,
men det är framförallt Göteborgs Stad som styr dessa. Att utreda möjligheten så att fler
lokala producenter får möjlighet att lägga anbud anses inte ligga i linje med det uppdrag
som finns kopplat till de befintliga resurserna som är avsatta för upphandlingsverksamheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 29
Motion om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter, dnr 2013/KS0286-1
Svar på motionen, dnr 2013/KS0286-4
Kommunfullmäktiges beslut, dnr 2013/KS0286-9
Denna tjänsteskrivelse, dnr 2013/KS0286-10
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Färjhage (C) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Camilla Olofsson (M), Anders Johansson (SD) och Emma Samuelsson (MP) tillstyrker
Julia Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 43
Energiplan 2015-2020, beslut om remiss
Dnr 2014/KS0203
Sammanfattning
Förslag på Energiplan för Lilla Edets kommun 2015-2020 finns framtagen och omfattar
förutom beskrivning och analys av de områden där stor energiförbrukning sker även
förslag till mål och åtgärder.
Energiplanen omfattar både den geografiska kommunen och Lilla Edets kommun som
organisation. Anledningen till detta är att Lag 1977:439 om kommunal energiplanering
har som mål att säkerställa bland annat hushållning och tillförsel av energi för
kommunens invånare. Dokumentet måste därför belysa helheten i energisystemet likväl
som organisationen bakom. Möjligheten för koncernen Lilla Edets kommun att påverka
främst företagare men även privatpersoner inskränker sig dock till största delen till att
ge information för att öka kunskapen inom energiområdet och samråda i mer
omfattande frågor. Möjligheten att styra över annat än kommunens egen organisation är
alltså mycket begränsad varför fokus i Energiplanen kommer att vara på koncernen
Lilla Edets kommun.
Bakgrundsfakta finns sammanställt som underlag till mål och åtgärder men kommer inte
att antas politiskt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 30
Tjänsteskrivelse från miljöplaneraren, daterad 2015-03-10
Förslag på Energiplan för Lilla Edets kommun 2015-2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skickar ut Energiplanen på remiss enligt sändlista under
perioden 2 april – 31 maj 2015.

Beslutet expedieras till
Enligt sändlistan
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§ 44
Samråd om vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan
för Uddevalla kommun, Vindbruksplan 2015
Dnr 2015/KS0196
Sammanfattning
Uddevalla kommun har skickat ut vindbruksplan på samråd. Eventuella synpunkter ska
vara inlämnade senast den 4 maj 2015. Vindbruksplanen är ett tillägg till kommunens
översiktsplan och kommer vara styrande för prövning av tillstånd, detaljplanering samt
bygglov.
Vindbruksplanen innehåller tre förslag till utbyggnadsområden för vindkraft:
Herrestadsfjället, Skjutfältet och Nybygget. Inget av de föreslagna utbyggnadsområdena
ligger i direkt anslutning till kommungränsen mot Lilla Edets kommun. De föreslagna
utbyggnadsområdena i Uddevalla kommun ligger inte nära de utpekade
utbyggnadsområdena för vindkraft i Lilla Edets kommuns vindbruksplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 31
Tjänsteskrivelse från planingenjören, daterad 2015-03-10
Samrådshandlingar: Vindbruksplan 2015, Uddevalla kommun.(2015/KS0196-1)
Vindbruksplan, Lilla Edets kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-02 § 3.
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun tackar för möjligheten till
yttrande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun inte har något att erinra mot
förslag till ny vindbruksplan för Uddevalla kommun.

Beslutet expedieras till
Uddevalla kommun
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§ 45
Fastställande av förbundsordning för GR
Dnr 2015/KS0124
Sammanfattning
Nuvarande förbundsordning tillkom när GR blev kommunalförbund 1974 och det har
under åren gjorts ett antal tillägg och kompletteringar. Ingen total översyn har dock
gjorts förrän nu. Översynen har gjorts bl a mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll
vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för att förtydliga GR:s
budgetprocess samt för att bättre svara upp mot uppdrag som verksamhet inom
förbundet.
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige beslutade 2014-12-16 § 104 att godkänna
förslaget till reviderad förbundsordning samt sända ut för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 32
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-03-03
Förslag till reviderad förbundsordning, daterad 2014-10-14
Nu gällande förbundsordning, gällande från 2012-06-12

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund, daterad 2014-10-14.
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§ 46
Verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016
Dnr 2015/KS0144
Sammanfattning
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska
medlemskommunerna beredas tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende
budget för nästkommande år.
Under arbetet med samrådsunderlag inför budget 2015 startade en diskussion kring
behov av att fr.o.m 2016 ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för GR som åtföljs
av en årligen framtagen rambudget. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att
befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt
bättre tillgodose kraven på uppföljning.
Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning och rambudget 2016 kommer att
behandlas av förbundsstyrelsen den 8 maj och av förbundsfullmäktige den 16 juni 2015.
Verksamhetsinriktningen är innehållsmässigt att betrakta som flerårig men eftersom det
är ett nytt arbetssätt som initieras i styrelsen, styrgrupperna och verksamheten föreslås
att det ska finnas utrymme för komplettering och justering av densamma under 2015.
Föreliggande samrådsunderlag omfattar således verksamhetsinriktning och rambudget
2016, och i juni 2016 ska följaktligen fattas beslut om verksamhetsinriktning 2017-2019
och rambudget 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 33
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-03-03
Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016 med
inriktning mot att ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för kommande budgetår
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att arbetsutskottet bifaller Ingemar Ottossons förslag.
Därefter frågar ordföranden först arbetsutskottet om de bifaller eller avslår Jörgen
Anderssons tilläggsyrkande och därefter om de bifaller eller avslår Peter Spjuths
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller båda tilläggsyrkandena.
Beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till samrådsunderlag avseende
verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016 med inriktning mot att ta fram en
flerårig verksamhetsinriktning för kommande budgetår 2017 och framåt.
2. Kommunstyrelsen önskar dock att samrådsunderlaget kompletteras med att GR ska
arbeta mer aktivt med demokratifrågan samt att GR verkar för att starta en
gemensam utbildning för undersköterskor.
Beslutet expedieras till
GR
Ekonomichefen
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§ 47
Redovisning av ännu ej besvarade motioner
Dnr 2015/KS0181
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD)
och Tommy Nilzén (MP) om öppna nämndsammanträden och frågestund.
(Inkom 2013-11-11)
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Peder Engdahl (M) om att lägga upp byggnation i strandnära läge.
(Inkom 2013-12-02)
Motionen har varit remitterat till miljö- och byggnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden som svarat. Motionen handläggs på
kommunledningsförvaltningen.



Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C),
Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun.
(Inkom 2013-12-10)
Motionen har varit remitterad till miljö- och byggnämnden som svarat.
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda, etapp 1. (Inkom 2014-04-16)
Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden som ej svarat ännu.



Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet.
(Inkom 2014-05-26)
Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden som ej svarat ännu.



Motion från Carl Carlsson (SD) om tydlig skyltning vid avfarter mot Lödöse, för
Muséet och järnvägsstationen. (Inkom 2014-12-08)
Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden som svarat.
Motionen har även senare remitterats till tekniska nämnden som ännu ej svarat.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svennungsson
(C), Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om Inlandsön,
(Inkom 2015-02-11)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden som ännu ej svarat.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 34
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2015-03-04.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.

12

Kommunstyrelsens protokoll

2015-04-01

§ 48
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Sammanfattning
Bland annat redogörs för styrelsens arbetsmarknadsregiondag samt den sociala
styrgruppens överlämnandekonferens.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 49
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Sammanfattning
Stort fokus ligger just nu på upphandling av nya personal- och ekonomisystem.
För närvarande pågår också mycket förberedelser inför IT-enhetens flytt till Kungälv
den 14 april.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 50
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022
Sammanfattning
Mycket arbete har lagts ned på fördjupade analyser och dialog med fastighetsägarna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 51
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 52
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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§ 53
Anställning av samhällsbyggnadschef
Dnr 2014/KS0442
Sammanfattning
Efter genomförd rekrytering föreslås Anna Stenlöf,

, till samhällsbyggnadschef.

Förvaltningssamverkan på samhällsbyggnadsförvaltningen ägde rum 2015-03-31.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen anställer Anna Stenlöf,
, till samhällsbyggnadschef tillsvidare
och i övrigt med villkor enligt överenskommelse.
Beslut
Kommunstyrelsen anställer Anna Stenlöf,
, till samhällsbyggnadschef tillsvidare
och i övrigt med villkor enligt överenskommelse.
Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Personalavdelningen
IT-avdelningen
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