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Beslutande
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Annette Fransson (S) ersätter Carin Thorén Hansson (S) § 1-2
Carin Thorén Hansson (S) fr § 3
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C) ersätter Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Tommy Nilzén (MP) § 1-8
Lars Ivarsbo (C) ersätter Tommy Nilzén (MP) fr § 9
Frej Dristig (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Annette Fransson (S)
Malin Edvardsson (S)
Lars Ivarsbo (C)
Johan Johansson (SD)
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Sven Bergelind, projektledare, § 2-6
Remmi Gimborn, PwC, § 2
Kamilla Nilsson, förtroendevald revisor, § 2
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§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning.

4

Kommunstyrelsen protokoll 2018-01-10

§2
PwCs redovisning av granskning av rutiner och hantering av
arvoden till förtroendevalda
Dnr Dkod 2017/11
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun genomfört
en granskning av rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till förtroendevalda.
Granskningen visar att kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda. Bestämmelserna är dock inte fullt ändamålsenliga och
det framkommer att roll- och ansvarsfördelningen inte är tydlig. Stickprov visar att
arvoden har begärts ut när ledamöter inte haft rätt till det enligt bestämmelserna om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Det framkommer även att det förts
diskussioner kring tolkning av riktlinjerna, men att frågan inte förts vidare till
kommunstyrelsen för hantering i enlighet med bestämmelserna.
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har en
tillräcklig intern kontroll avseende rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till
förtroendevalda.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§3
Redovisning av hur medlen ”kommunstyrelsens oförutsedda
behov 2017” använts
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Framförallt har de använda medlen använts till att betala PWC att räkna fram barn- och
elevpengen för 2012-2013 och 2015-2016. Totalt har 263 tkr använts.
Yrkande
Camilla Olofsson (M)
Kommunstyrelsen överför resterande 737 tkr till utbildningsnämnden.
Julia Färjhage (C) och Frej Dristig (SD) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
Ulf Wetterlund (L) yrkar avslag på Camilla Olofssons yrkande.
Peter Spjuth (V) yrkar avslag på Camilla Olofssons yrkande och yrkar på att
kommunstyrelsen noterar informationen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Camilla Olofssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för bifall till Camilla Olofssons yrkande.
Nej-röst för avslag av Camilla Olofssons yrkande.
JA
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Julia Färjhage (C)
Peter Spjuth (V)
Linda Holmer Nordlund (V)
Ulf Wetterlund (L)
Jörgen Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Frej Dristig (SD)

NEJ
X

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

6

-

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed
avslagit Camilla Olofssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Camilla Olofssons yrkande.
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§4
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
i Lilla Edets kommun
Dnr KS 2017/10
Sammanfattning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun
genomfört en granskning av rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till
förtroendevalda.
Granskningen visade att kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, men att de är något otydliga och inte fullt
ändamålsenliga. Roll- och ansvarsfördelningen är otydlig.
Revisorerna lämnade följande rekommendationer för att vidareutveckla rutinerna i
kommunen:
1) Genomföra en översyn av bestämmelserna för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och de rutiner som följer av bestämmelserna.
2) I samband med översynen skärpa kraven rörande intyg för faktisk förlorad
arbetsinkomst.
3) Säkerställa att bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
efterlevs.
4) Se över hanteringen av attest för att säkerställa att personer i beroendeställning
inte har beslutsattest.
5) Upprätta rutiner för uppföljning och kontroll av hanteringen av arvoden och
ersättningar.
6) Se över möjligheten att digitalisera arvodeshanteringen.
7) Kommunstyrelsen bör överväga om hanteringen av arvoden bör ingå som
kommunövergripande kontrollmoment i den interna kontrollen
Med anledning av revisorernas rapport har kommunledningsförvaltningen reviderat
bestämmelserna där revisorernas rekommendationer har beaktats. Bland annat har:
 Kraven skärpts rörande intyg för faktisk förlorad arbetsinkomst.
 Bestämmelser och rutiner har förtydligats och förenklats.
 Blanketterna för sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst
har separerats för att undvika sammanblandning.
 De reviderade bestämmelserna säkerställer att ingen person i beroendeställning
har attesträtt.
 Den interna kontrollen av hur bestämmelserna efterlevs skärps.
Kommunstyrelsens årliga internkontrollplan kommer att innehålla granskning av
såväl rutiner som intyg, attesträtter och beslutsunderlag.
 Möjligheten att digitalisera arvodeshanteringen kommer att ses över.
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En beredskapsersättning till individnämndens ordförande har lagts till då denna med
kort varsel dygnet runt måste kunna inställa sig och fatta brådskande beslut. Vid
ordförandens frånvaro övergår denna ersättning proportionerligt till den av 1:e vice
ordförande eller 2:e vice ordförande i individnämnden som innehar ”jouren”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2017-12-20
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar att kommunfullmäktige antar Bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda men föreslår kommunstyrelsen uppdra åt
förvaltningen att göra följande ändringar:
 Ansvarsersättningen till styrelseledamöterna i AB Edethus ska vara kvar.
Julia Färjhage (C) föreslår kommunstyrelsen uppdra åt förvaltningen att göra följande
ändringar:
 § 3 (tillägg i 3:e stycket) ”Samt övriga uppdrag beslutade i
kommunfullmäktige”.
 Högsta dagersättning för förlorad arbetsinkomst ska motsvara dagersättningen
till kommunstyrelsens ordförande (2536 kr/dag 2018)
 Kommunstyrelsen avgör tolkning av bestämmelserna.
Ulf Wetterlund (L) föreslår kommunstyrelsen uppdra åt förvaltningen att göra följande
ändring:
 Texten som finns i § 6 stycke 5 i nuvarande bestämmelser som avser
Egenföretagare ska vara kvar i de nya bestämmelserna.
Frej Dristig (SD) tillstyrker Ulf Wetterlunds yrkande.
Julia Färjhage (C):
Kommunfullmäktige inrättar en arvodeberedning med en ledamot och en ersättare från
varje parti representerat i kommunfullmäktige med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna och redovisa förslag till beslut på kommunfullmäktige den 13
juni 2018. Sammanträdesarvode utgår per timma för beredningens ledamöter och
ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår vart och ett av yrkandena
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga yrkanden.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra följande ändringar:
 Ansvarsersättningen till styrelseledamöterna i AB Edethus ska vara kvar.
 § 3 (tillägg i 3:e stycket) ”Samt övriga uppdrag beslutade i
kommunfullmäktige”.
 Högsta dagersättning för förlorad arbetsinkomst ska motsvara dagersättningen
till kommunstyrelsens ordförande (2536 kr/dag 2018)
 Texten som finns i § 6 i nuvarande bestämmelser som avser Egenföretagare ska
vara kvar i det nya bestämmelserna.
 Kommunstyrelsen avgör tolkning av bestämmelserna.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Lilla Edets kommun.
2. Kommunfullmäktige inrättar en arvodeberedning med en ledamot och en ersättare från
varje parti representerat i kommunfullmäktige med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna och redovisa förslag till beslut på kommunfullmäktige den 13
juni 2018. Sammanträdesarvode utgår per timma för beredningens ledamöter och
ersättare.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§5
Svar till revisorerna med anledning av granskning av rutiner
och hantering av arvoden till förtroendevalda
Dnr KS 2017/8
Sammanfattning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun
genomfört en granskning av rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till
förtroendevalda.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentarer och åtgärder i anledning av
granskningen, senast den 28 februari 2018.
Granskningen visade att kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, men är något otydliga och inte fullt ändamålsenliga.
Roll- och ansvarsfördelningen är otydlig. Stickprov visade att arvoden har begärts ut när
ledamöter inte har haft rätt till det enligt bestämmelserna om arvoden och ersättningar
till förtroendevalda.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har en
tillräcklig intern kontroll avseende rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till
förtroendevalda.
Revisorerna lämnade följande rekommendationer för att vidareutveckla rutinerna i
kommunen:
1) Genomföra en översyn av bestämmelserna för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och de rutiner som följer av bestämmelserna.
2) I samband med översynen skärpa kraven rörande intyg för faktisk förlorad
arbetsinkomst.
3) Säkerställa att bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
efterlevs.
4) Se över hanteringen av attest för att säkerställa att personer i beroendeställning
inte har beslutsattest.
5) Upprätta rutiner för uppföljning och kontroll av hanteringen av arvoden och
ersättningar.
6) Se över möjligheten att digitalisera arvodeshanteringen.
7) Kommunstyrelsen bör överväga om hanteringen av arvoden bör ingå som
kommunövergripande kontrollmoment i den interna kontrollen
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Med anledning av revisorernas rapport har kommunledningsförvaltningen vidtagit
följande åtgärder:
 Samtliga arvodesrapporter från förtroendevalda som är årsarvoderade har
granskats från 2015 fram till oktober 2017. Kommunledningsförvaltningens
granskning har även visat brister och en osäkerhet kring hur bestämmelserna ska
tolkas.
 Ett förslag till reviderade bestämmelser har tagit fram där revisorernas
rekommendationer beaktats.
 Kraven har skärpts rörande intyg för faktisk förlorad arbetsinkomst.
 Bestämmelser och rutiner har förtydligats och förenklats.
 Blanketterna för sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst
har separerats för att undvika sammanblandning.
 De reviderade bestämmelserna säkerställer att ingen person i beroendeställning
har attesträtt.
 Den interna kontrollen av hur bestämmelserna efterlevs skärps.
Kommunstyrelsens årliga internkontrollplan kommer att innehålla granskning av
såväl rutiner som intyg, attesträtter och beslutsunderlag.
 Möjligheten att digitalisera arvodeshanteringen kommer att ses över.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2017-12-20
Revisorernas granskningsrapport; Granskning av rutiner och hantering av arvoden till
förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaret och överlämnar det till revisorerna.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
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§6
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Dnr KS 2017/11
Sammanfattning
Med anledning av att Bestämmelserna för arvode och ersättningar till förtroendevalda i
Lilla Edets kommun har reviderats behöver kommunstyrelsens delegeringsförteckning
uppdateras.
Delegeringsförteckningen behöver kompletteras med:


Beslut om arvode ska utgå när förtroendevald under en sammanhängande tid
som överstiger en månad inte kan fullgöra sitt uppdrag.
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med kommunstyrelsens
vice ordförande

Beslut
Kommunstyrelsen reviderar delegeringsförteckningen enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§7
Anställning av Bildningschef
Dnr KS 2017/9
Sammanfattning
Rekryteringsprocess är genomförd där presidierna för kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden deltagit. Efter genomförd
rekrytering föreslås Leif Gardtman till bildningschef.
Central samverkan ägde rum 2017-12-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf kommunchef, daterad 2017-12-20
Yrkande
Camilla Olofsson (M):
Kommunstyrelsen anställer Leif Gardtman som bildningschef tillsvidare och i villkor
enligt överenskommelse.
Beslut
Kommunstyrelsen anställer Leif Gardtman som bildningschef tillsvidare och i villkor
enligt överenskommelse.

Beslutet expedieras till
Leif Gardtman
Soltak lön
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lena Palm, kommunchef
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§8
Ändring av starttid för kommunstyrelsens sammanträden 2018
Dnr KS 2017/17
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2017-10-04 § 148 sammanträdesdagar för 2018 och
beslutade att kommunstyrelsens sammanträden ska starta kl 8.30.
För att hinna med ”förmöten” i respektive majoritets och oppositionsgrupp innan
sammanträdet föreslås att kommunstyrelsen startar kl 9.00.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2018-01-03
Yrkande
Frej Dristig (SD):
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2018 ska starta kl 8.30.
Camilla Olofsson (M)
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2018 ska starta kl 9.00.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Camilla Olofssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2018 ska starta kl 9.00.
Reservation
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§9
Återkallelse av beslut om annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2018
Dnr KS 2017/13
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-18 § 138 om att annonsering inför
kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras
på kommunens hemsida och på kommunens facebooksida.
Kommunallagen ändras fr o m den 1 januari 2018 och skyldigheterna att i ortstidning
kungöra fullmäktiges sammanträden upphör. Samtidigt ska den fysiska kommunala
anslagstavla ersättas med en anslagstavla på varje kommuns webbplats.
Kommunallagen kommer i fortsättningen att reglera bl a att ”tillkännagivanden om
fullmäktiges sammanträden” ska anslås på den webbaserade anslagstavlan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-13 § 143
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-11-30
Yrkande
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för samordning av beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om ärendet
ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för samordning av beslut.
Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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§ 10
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 11
Information från SOLTAK
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Lars Ivarsbo (C) informerar om att det valts en ny styrelse för SOLTAK AB där
Martina Freiholtz (S) är ledamot och han själv är ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 12
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 13
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 13).
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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