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Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-18

Datum:

Onsdagen den 18 januari 2012

Tid:

08.00 – 11.00

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Paragrafer:

1-13

Utses att justera:

Peder Engdahl (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Lena Palm
Ordförande
Ingemar Ottosson (S)
Justerare
Peder Engdahl (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-01-18

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-01-24

2002-02-15

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunkansliet

Underskrift:
Martina Forsgren
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Sammanträdet ajourneras kl. 09.40- 10.00, 10.15-10.45
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Leif Håkansson (S)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)

Tjänstgörande ersättare
John Nordling (S) tjänstgör på Anna Hedenskog (S) plats
Minna Salow (S) tjänstgör för Kim Pedersen (V)
Anna-Lee Alenmalm (M) tjänstgör för Tomy Granqvist (M)
Owe Parkås (C) tjänstgör för Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Gustaf Svenungsson (C)
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef
Monica Skorupa, kommunikatör
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§1
Detaljplan för Hjärtumsskolan, Hjärtum 14:80
Dnr 2011/KS0286 Dpl 214
Ärendet utgår.
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§2
Förskottering väg 1996 genom Nygård
Dnr 2011/KS0304 Dpl 311

Sammanfattning
Väg, gång- och cykelvägprojektet mellan E45 till och med Nygårds tätort
påbörjades 2005 som ett prioriterat investeringsprojekt med en säker och avskild gång- och cykelväg som grund. Projektet planerades i samverkan mellan
Vägverket och Lilla Edets kommun med detaljplaner och arbetsplaner. Projektet delades på grund av att detaljplanen genom Nygård fick omarbetas.
Första etappen mellan E45 och fram till Nygård har genomförts med temporära
åtgärder i korsningen med ny E45. Den delen övergår i projekt ny E45.
Delen genom Lödöse genomfördes med stora brister på rördelen som tillhör
Lilla Edets kommun. Överenskommelse med Vägverket har skett att omläggning och tillrättaläggning skall ske, vilket pågår nu.
Inför avslutande etapp som planerats och projekterats har nuvarande Trafikverket bedömt att kostnaden ökar från 10 mkr till 16,7 mkr. I kostnaden ingår
gång- och cykelväg med 5 km. För att finansiera projektet utan att lämna det
till nästkommande planeringsperiod vilket riskerar att projektet nedprioriteras
föreslår Trafikverket att gång- och cykelvägen finansieras med medel från det
så kallade GC-paketet inom Trafikverket. Det innebär att Lilla Edets kommun
skall finansiera gång och cykelvägen med 2,5 mkr.
Resultatet av detta förslag är att Lilla Edets kommun tar beslut om att finansiera GC-vägen med 2,5 mkr, samt att kommunfullmäktige utökar sitt
förskotteringsåtagande. Detta belopp kan inte fastställas innan upphandling har
skett men bedöms av Trafikverket till ca 40 mkr. Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att förskottera 30 mkr avseende väg 1996 genom Nygård.
Utöver förskotteringsåtagandet har VA-kollektivet investeringar motsvarande
795 mkr. Detta finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-07/§119.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2011/ KS0304.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige utökar förskotteringsbeloppet till totalt 40 mkr, varav 2,5
mkr avser gång- och cykelväg som inarbetas i investeringsbudget inför 2013.
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§3
Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Dnr 2011/KS0254 Dpl 180

Sammanfattning
Räddningstjänsten i Lilla Edet har tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) tagit fram ett förslag till ett gemensamt handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende både det förebyggande arbetet och
räddningsinsatser vid olyckor.
Handlingsprogrammet och arbetet med detta ska ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring. Handlingsprogrammet är
samtidigt kommunens styrdokument för arbete med skydd mot olyckor och
andra oönskade händelser som kan medföra onödiga förluster.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens protokoll 2011-12-13/§ 102
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09/§ 118
Handlingsprogram och styrdokument för skydd mot olyckor, 2011-2014,
2011/KS0254-1.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för skydd mot olyckor 20112014.
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§4
Motion om konstgräsplan i Lilla Edet
Dnr 2011/KS0226 Dpl 100
Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion om konstgräsplan i Lilla Edet.
Ärendet remitterades till kultur- och fritidsnämnden som i yttrande angivit att
en konstgräsplan redan ligger inom ramen för nämndens fleråriga investeringsplan.
Enligt den styrmodell som används i Lilla Edets kommun så fastställer kommunfullmäktige ekonomiskt utrymme, inklusive investeringsutrymme, i samband med beslutet om mål- och resursplan. Det senaste beslutet är från 201109-14 och där fastställdes nämndens ekonomiska utrymme för år 2012, alltså
inte under någon längre period än ett år.
Utifrån kultur- och fritidsnämndens svar går det att tolka som om att finansiering för flera år redan är fastställd, men så är det alltså inte. Frågan bör behandlas tillsammans med övriga behov i samband med nästa ordinarie mål och resursplan.
Beslutsunderlag
Motion från Nya Moderaterna, 2011 /KS0226-1.
Ekonomichefens skrivelse 2011/KS0226-4.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Behovet av fotbollsplan med konstgräs behandlas i ordinarie mål- och
resursplaneberedning.
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§5
Samordningsförbundet, en fråga om partsgemensam
verksamhet om unga med funktionshinder
Dnr 2011/KS0246 Dpl 750

Sammanfattning
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har ställt en fråga
till sina medlemmar angående ställningstagande om partsgemensam verksamhet för unga med funktionshinder, vilket hittills framgångsrikt drivits under
namnet Trampolinen. Kommunstyrelsen överlämnade skrivelsen till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Lilla Edets kommun tillskjuter
37 000 kr under 2012 till verksamheten avseende personalkostnader för att
möjliggöra en fortsättning av projektet Trampolinen. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom omsorgsnämndens förslag vilket finansieras inom omsorgsnämndens ram 2012.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-07/§
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2011/KS0246-5.
Information om projekt Trampolinen, 201 l/KS0246-2.
Samordningsförbundet fråga om partgemensam verksamhet, 2011/KS0246~1.
Socialförvaltningschefens tjänsteskrivelse, 2011/ON192-4.
Omsorgsnämndens protokoll, 2011 ~ 11-14/§ 107.
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun tillskjuter pengar enligt samordningsförbundets förslag för
att möjliggöra en fortsättning av projektet Trampolinen.
Kostnaden finansieras av omsorgsnämnden inom tilldelad ram för år 2012.

Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Omsorgsnämnden
Ekonomichefen
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§6
Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar
Dnr 2011/KS0238 Dpl 531
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) remitterade en utredning, ”Resa i
Västra Götaland”, till kommunstyrelsen. Utredningen överlämnades till omsorgsnämnden för beredning och förslag på yttrande.
Utredningens förslag innebär ett erbjudande om att Västra Götalandsregionen
tar över ansvaret från kommunerna för färdtjänst och tillhörande myndighetsutövning med ett gemensamt regelverk och gemensam avgift för hela regionen.
Förslaget bygger på ett successivt genomförande beroende på om och när respektive kommun lämnar över färdtjänsten till Västra Götalandsregionen. Skatteväxling kan ske först när samtliga kommuner överfört färdtjänst och riksfärdtjänst till Västra Götalandsregionen.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2011-11-14, § 105 där omsorgsnämnden
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avstå från att ingå i den gemensamma
organisationen för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt nuvarande huvudförslag
om ett stegvis införande.
I kommunstyrelsen yttrande ställer sig Lilla Edets kommun positiv till förslagets syfte. Kommunen anser att en successivt införande medför så betydande
svårigheter att en förändring bör ske på en och samma gång i likhet med det
ägaröverlåtande av Västtrafik och kollektivtrafikansvar som görs till Västra
Götalandsregionen vid kommande årsskifte.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-07/§ 115.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2011/KS0238-4.
”Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar”, remiss med bilagor från
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2011/KS0238-1.
Socialchefens tjänsteskrivelse, 2011/ON045-2.
Omsorgsnämndens protokoll, 2011-11-14/§105.
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forts. §
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun ställer sig positiv till förslagets syfte. Kommunen anser
dock att ett successivt införande medför så betydande svårigheter att en förändring bör ske på en och samma gång, i likhet med det ägaröverlåtande av Västtrafik och kollektivtrafikansvar som görs till Västra Götalandsregionen vid
kommande årsskifte.

Beslutet expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Omsorgsnämnden
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§7
Förvaltningsområde och minoritetspolitiskt program för
finska språket
Dnr 2011/KS0275 Dpl 135
Sammanfattning
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Göta Finska förening, Finska klubb
och Finska församlingen att Lilla Edets kommun snarast skall anmäla sitt intresse för att ingå i förvaltningsområde för finska språket samt att Lilla Edets
kommun utarbetar ett minoritetspolitiskt program för kommunen. Kommunstyrelsen överlämnade skrivelsen till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet där omsorgsnämndens konstaterar att
förhållandet, i likhet med tidigare yttrande i samma fråga, är att antalet
finsktalande vårdtagare inom förvaltningens verksamhetsområde är för få för
att motivera en ansökan om att ingå i ett förvaltningsområde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-07/§ 116.
Skrivelse från Göta Finska Förening, Finska Klubb och Finska föreningen,
2011/KS0275-1.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0275-5.
Socialförvaltningschefens tjänsteskrivelse, 2011/ON186-3.
Omsorgsnämndens protokoll 2011-11-14/ § 106.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremiteras för ytterligare beredning avseende komplettering av yttrande.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

11/16

Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-18
§8
Val av representanter till delregionalt forum avseende
kollektivtrafik i Västra Götaland
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-19/§ 18 valdes en ledamot och
en ersättare till delregionalt ägarråd i Västtrafik. Västra Götalandsregionen och
kommunerna i regionen har träffat en överenskommelse att Västra Götalandsregionen ensam ska ha ansvaret för kollektivtrafiken från och med 2012.
Med anledning av detta så upphör dels det regionala ägarrådet och dels de fyra
delregionala ägarråden som varit samrådsorgan för Västtrafiks ägare, det vill
säga de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
I den nya organisationen kommer politiska samverkansforum att inrättas för att
möjliggöra dialog och samråd kring strategiska frågor för kollektivtrafikens
utveckling i regionen. Delregionala forum instiftas för dialog mellan delregionernas kommuner och regionen.
Ur de delregionala forumen utses därefter företrädare att ingå i ett regionalt
forum som skapas för dialog och samråd mellan delregionerna och Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-07/§ 117.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2011/KS0013-37.
Kommunstyrelsens beslut
Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl (M) väljs att representera kommunen
i det nya delregionala forum avseende kollektivtrafik i Västra Götaland. Beslutet gäller fr o m 1 januari 2012 t o m 2014.

Beslutet expedieras till
Jörn Enström, Göteborgs Stad, Trafikkontoret
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§9
Information om ”Gott om tid”
Dnr 2010/KS0180 Dpl 214
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde ges en redovisning av det informationsarbete m m
som sker i Lödöse avseende varumärkesplattform "Lödöse - gott om tid".
Arbetet med informationsinsatser för att utveckla Lödöse påbörjades för ett par
år sedan. Arbetet har fokuserat på att väcka ett intresse för Lödöse genom bl a
en egen hemsida, en fast utställning vid Husknuten i Göteborg, pressmedelanden, radioreklam, reklam på ljustavlor i Göteborg. En officiell invigning av
Ekeberg ägde rum när den första flyttningen skedde i området. Kommunen har
också genomfört sommarkampanjer två år i rad och medverkat vid hem- och
villamässan i Göteborg.
Kommunen har tecknat avtal med byggentreprenörer för de aktuella områdena
samt även sålt nio kommunala tomter.
Vid dagens sammanträde informeras även om planläggning av kommande exploateringsområde, Tingberg 14:1 samt om arbetet med den fördjupade översiktsplan för stationsområdet i Lödöse.
Invigning av fyrfältsväg, järnväg och station sker i december 2012. Det fortsatta arbetet med informationsinsatser och varumärkesplattform kommer att fokusera på hela kommunen men med samma koncept som tidigare.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 10
Yttrande över vindbruksplan för Trollhättans kommun
Dnr 2003/KS0092 Dpl 212

Sammanfattning
Trollhättans Stad har för samråd översänt ett förslag till vindbruksplan för
Trollhättans kommun. I planen föreslås tre grupper för etablering av vindkraft.
Ärendet har varit på remiss och hos miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens ordförandebeslut 2009/1207-8.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med miljö- och byggnämndens ordförandebeslut 2009/1207-8.

Jäv
Ulf Wetterlund (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet pg a jäv.

Beslutet expedieras till
Trollhättans Stad
Miljö- och byggnämnden
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§ 11
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2012/KS0007 Dpl 106
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
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§ 12
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 12).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 13
Anmälan om delegationsbeslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa vid dagens sammanträde.
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