Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-11
Datum:

Onsdagen den 11 februari 2015

Tid:

kl 19.00 – 20.10

Plats:

Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 13 februari, klockan 10.00

Paragrafer:

4-9

Utses att justera:

Linda Alsing (V) och Michael Grönlund (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Bert Åkesson (S)
Justerare
Linda Alsing (V)

Michael Grönlund (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-11

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-02-16

2015-03-10

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Bert Åkesson (S)
Kerstin Åkesson (S)
Kjell Johansson (S)
Anita Almén Björk (S) ersätter Malin Edvardsson (S)
Carlos Rebelo da Silva (S)
Lola Sühl (S)
Leif Håkansson (S)
Minna Salow (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Linda Alsing (V)
Leif Kinnunen (FP)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C)
Erik Haster (M) ersätter Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Michael Grönlund (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Emma Samuelsson (MP)
Christer Ädel (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Lars John Nordling (S)
Göran Sühl (S)
Anita Andreasson (S)
Kim Pedersen (V)
Jeanette Villarroel (V)
Lars-Erik Anderström (M)
Anna Larsson (MP)

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef § 7
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§4
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns och kompletteras med:


Motion om inlandsön.

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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§5
Valärende
Dnr 2014/KS232

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Martin Kleberger (M) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden för tiden 2015-2018.
2. Kommunfullmäktige nominerar Michael Grönlund (M) till ersättare i Folkets hus i
Lilla Edet, ekonomisk förening.
3. Kommunfullmäktige nominerar Jan-Erik Ambjörnsson (C) till revisorsersättare för
granskning av Folkets hur i Lilla Edets förvaltning för tiden 2015-2018.
Beslutet expedieras till
De valda
Kultur- och fritidsnämnden
Folkets Hus i Lilla Edet
Personalavdelningen
Registratorn
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§6
Val av en representant i Samrådet för Tolkförmedling Väst
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2014-12-10 valdes Ingemar Ottosson (S) till
både ledamot i direktionen och representant i Samrådet för Tolkförmedling Väst. Då det
framkommit att samma person inte kan inneha båda uppdragen behöver en ny
representant i Samrådet väljas.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Minna Salow (S) till representant i Samrådet för
Tolkförmedling Väst.
Beslutet expedieras till
Minna Salow
Ingemar Ottosson
Tolkförmedling Väst
Registratorn
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§7
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
Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-14 § 2
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 133
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2014-12-03
Samrådshandling, dnr 2013/KS0241-41
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2015-2020, antagandehandling,
dnr 2014/KS0241-42
Yrkande
Ingemar Ottosson (S), Julia Färjhage (C) och Peter Spjuth (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag och att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun
2015-2020.
Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg
Ulrika Ankel
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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
Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-14 § 8
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-17 § 138
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2014-12-08
Jämställdhetsstrategi.
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Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1-3 och lämnar
följande ändringsyrkande i punkt 4:
Kommunfullmäktig uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och starta en
Demokrati- och mångfaldsberedning.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till Ingemar Ottossons yrkande och lämnar
följande tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjlighet till att
avsiktsförklara ”Jämställt Västra Götaland”.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till Ingemar Ottossons och Linda Holmer Nordlunds
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag punkt 1-3.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens punkt 4 mot Ingemar Ottossons punkt 4
och finner att kommunfullmäktige bifaller Ingemar Ottossons yrkande.
Till sist ställer frågor ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Linda
Holmer Nordlunds yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar jämställdhetsstrategi 2015-2018.
2. Kommunfullmäktige gör följande redaktionella ändring i jämställdhetsstrategin:
Ordet extern utgår i sista meningen under rubriken ”Prioriterat mål”.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att arbetet enligt jämställdhetsstrategin
redovisas enligt de rapporter som kommunens styrmodell anger.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna och
starta en Demokrati- och mångfaldsberedning.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjlighet till att
avsiktsförklara ”Jämställt Västra Götaland”.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder (inkl den reviderade Jämställdhetsstrategin)
Kommunchefen
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§9
Motion om Inlandsön
Dnr 2015/KS141
Sammanfattning
Julia Färjhage (C), Jörgen Andesson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik
Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) inkom 2015-02-11 med motion om Inlandsön.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Kommunsekreteraren
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