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§ 105
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas som tillkommande ärende vid
dagens sammanträde:


Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen Oskar Andersson

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillkommande ärende.
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§ 106
Information om Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och
översättningsservice.
Medlemmar är kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,
Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal,
Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.
Förbundet bildades 2013 för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service
och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.
Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av
förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 107
Presentation av Företagarnas bok ”Minst & flest – en
viktig bok om soloföretagare
Sammanfattning
Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna i Västra Götaland informerar om
soloföretagares betydelse.
Företagarna Västra Götaland har tagit fram en bok där man möter femtio företagare från
lika många västsvenska kommuner, som var och en representerar de minsta och de
flesta.
Boken delas ut till kommunstyrelsens ledamöter.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 108
Löneprogram för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0255
Sammanfattning
Det styrande arbetsgivardokumentet lönepolitiska programmet antaget av
kommunfullmäktige 2001-03-29 (Dnr 2001/65 100) behöver revideras och anpassas till
dagens lönebildning.
Förslaget på nytt löneprogram för Lilla Edets kommun innehåller utgångspunkter för
kommunens lönepolitik och lönebildning, mål, syfte, målgrupp, lönens uppbyggnad,
lönekriterier och olika aktörers ansvar i lönebildningen. Det nya programmet
understryker att en medarbetares lön är resultatet av olika beståndsdelar: befattningens
krav, individens prestation samt marknaden. Vidare framhävs medarbetarsamtalet och
lönesamtalet som viktiga delar i löneprocessen.
Lönebildningen ska stimulera till kontinuerliga förbättringar av verksamhetens
effektivitet, produktivitet och kvalitet samt vara integrerad i budget- och
verksamhetsplanering. Lönen ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända
lönekriterier, avspegla uppnådda arbetsresultat, vara anpassade till arbetsmarknaden
samt grundas på lönepolitiska ställningstaganden av arbetsgivaren.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 66
Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2017-07-26
Förslag på nytt löneprogram för Lilla Edets kommun, Dnr 2017/KS0255.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer Löneprogram för Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till
Marianne Piiroinen, personalchef
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§ 109
Biblioteksplan för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0173
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har upprättat en biblioteksplan. Det bör även finnas en plan för
skolbiblioteken. Bildningsförvaltningen har valt att låta Biblioteksplanen omfatta såväl
folkbiblioteken som skolbiblioteken.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2017-01-31 § 2 biblioteksplanen i den del som
avser folkbiblioteken. Besluten om tillägg har inarbetats i biblioteksplanen.
Utbildningsnämnden behandlade 2017-04-27 § 32 biblioteksplanen i den del som avser
skolbiblioteken. Besluten om ändringar har inarbetats i biblioteksplanen. Dock har
texten som föreslås strykas i den del som avser folkbiblioteken i stället, i samråd med
kultur- och fritidschefen, omformulerats något.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 67
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-27
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-01-31 § 2
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-27 § 32
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden för redaktionella ändringar i biblioteksplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
redaktionella ändringar i biblioteksplanen.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 110
Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
Dnr 2017/KS0244
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2016-04-13 beslut om bestämmelser för arbete i/på
kommunal mark. Under det senaste året har omfattande utbyggnad av bredband skett på
kommunal mark och för tillståndsgivningen för grävning för bredbandsutbyggnad är
dessa bestämmelser styrande. I samband med tillståndsgivning i bredbandsärende har
behov av revidering av bestämmelserna aktualiserats.
Bestämmelserna har förtydligats samt reviderats med hänsyn till tillståndsprocessen och
vilket material kommunen kräver för att ge tillstånd att följa upp tillståndsgivningen. I
bestämmelserna har förtydligande gjorts för riktlinjer för byggnation/nyttjande av mark
närmare Göta älv än 100 meter ska godkännas av SGI innan ansökan behandlas av
kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 68
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2017-06-27
Tekniska nämndens protokoll 2017-05-22 § 28
Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark.
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§ 111
Svar på motion om att upphandla renhållningen i Lilla
Edets kommun
Dnr 2017/KS0165
Sammanfattning
Fredrik Hermansson (C), Peder Engdahl (M) och Anna Larsson (MP) inkom
2017-04-05 med en motion med förslag om att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upphandla renhållningen i Lilla Edets kommun.
Motionen har varit remitterad till tekniska nämnden som 2017-05-22 § 29 beslutade
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
I tekniska nämndens verksamhetsplan för 2017 finns ett uppdrag till förvaltningen,
tekniska avdelningen, som avser en genomlysning av avfallsverksamheten för att
effektivisera verksamheten. Tekniska avdelningen avser att redovisa denna
genomlysning under 2017.
Kommunledningsförvaltningen anser, eftersom en genomlysning pågår, att
kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 77
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-27
Tekniska nämndens beslut 2017-05-22 § 29
Motion daterad 2017-04-05
Yrkande
Jörgen Andersson (C):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Camilla Olofsson (M), Andreas Nelin (M), Tommy Nilzén (MP), Frej Dristig (SD)
tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande.
Uno Ekberg (S):
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Uno Ekbergs yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets
förslag och finner att arbetsutskottets förslag avslås.
Därefter ställer ordföranden Jörgen Anderssons yrkande mot Uno Ekbergs yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Uno Ekbergs yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Uno Ekbergs yrkande
Nej-röst för Jörgen Anderssons yrkande
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Jörgen Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (L)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Frej Dristig (SD)

JA
X

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

-

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Jörgen Andersson (C), Andreas Nelin (M), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP)
och Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Anderssons
yrkande.
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§ 112
Adressområde Sadelmakaregården
Dnr 2017/KS0027
Sammanfattning
Namnsättning av adressområden fastställs av kommunen.
Allmänheten fick lämna förslag på adressområden gällande Ström 2007, ur dessa namn
föreslås namnet Sadelmakaregården med ändelsen ”e” och gården”, e:et kommer sig av
att, Lantmäteriets sektion för ortnamn, det är rekommenderad stavning söder om
Stockholm. Ändelsen ”gården” eftersom fastigheten kommer att få en karaktär av
gårdsmiljö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 69
Tjänsteskrivelse från GIS-teknikern, daterad 2017-05-23
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta adressvägnamnet Sadelmakaregården.

Beslutet expedieras till
Ann-Marie Wallin, GIS-tekniker

13

Kommunstyrelsens protokoll

2017-08-30

§ 113
Markanvisningsavtal Centralen 4
Dnr 2017/KS0259
Sammanfattning
Markanvisningsavtalet berör Centralen 4. Fastigheten är 1386 kvm och i detaljplanen
ges möjlighet att bygga ca 20 bostäder och några handelslokaler.
Boendeparkering skall tillskapas inom fastigheten.
Markanvisningen är giltig till och med 2018-08-30, ett år efter beslut i
Kommunstyrelsen.

Ett markanvisningsavtal har upprättas mellan kommunen och Rioni Holding AB.
Avtalet skall godkännas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-07-03
Detaljplan 1462-P68
Yrkande
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att få en
beskrivning av den totala kostnadsbilden nu och på längre sikt, samt att
planprogrammets syfte ska beaktas.
Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Camilla Olofsson (M), Andreas Nelin (M), Tommy Nilzén (MP) och Frej Dristig (SD)
tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för att ärendets ska återremitteras
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Jörgen Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (L)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Frej Dristig (SD)

JA
X

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

-

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att få en
beskrivning av den totala kostnadsbilden nu och på längre sikt, samt att
planprogrammets syfte ska beaktas.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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§ 114
Markanvisningsavtal inom Norra Gossagården
Dnr 2017/KS0304
Sammanfattning
Markanvisningsavtalet berör del av Tingberg 14:1. Området är ca 19 000 kvm och i den
pågående detaljplanen ges möjlighet att exploatera med en bruttoyta på 9900 inom
området. Boendeparkering och dagvattenhantering skall tillskapas inom området.
Markanvisningen är giltig till och med 2018-08-30, ett år efter beslut i
Kommunstyrelsen.

Ett markanvisningsavtal har upprättas mellan kommunen och Ekeblad Real Estate
Investment Management AB ( Ereim AB). Avtalet skall godkännas av
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 71
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-08-07
Undertecknat markanvisningsavtal

Yrkande
Mats Nilson (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i avvaktan på att vi har en gällande detaljplan.
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Peter Spjuth (V) tillstyrker Mats Nilssons yrkande.
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Uno Ekberg (S), Andreas Nelin (M), Jörgen Andersson (C), Ulf Wetterlund (L), Carin
Thorén-Hansson (S), Tommy Nilzén (MP) och Frej Dristig (SD) tillstyrker Camilla
Olofssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter att det enbart föreligger ett beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet undertecknat 2017-06-28.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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§ 115
Markanvisningsavtal Södra Stallgärdet
Dnr 2017/KS0305
Sammanfattning
Markanvisningsavtalet berör Ström 1:196 – 1:209. Detaljplanen (1462-P57) är antagen
sedan något år tillbaka. I markanvisningsavtalet anges en turordning för byggnationen
av hyresrätter, bostadsrätter och villatomter. Markanvisningen är giltig till och med
2018-08-30, ett år efter beslut i Kommunstyrelsen. Markpriset är tidigare beslutat i
Kommunstyrelsen.

Ett markanvisningsavtal har upprättas mellan kommunen och OBOS Mark AB.
Avtalet skall godkännas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 72
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-08-10
Undertecknat markanvisningsavtal
Yrkande
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Frej Dristig (SD), Jörgen Andersson (C), Andreas Nelin (M), Tommy Nilzén (MP), Ulf
Wetterlund (L) och Mats Nilssons (V) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner undertecknat markanvisningsavtal.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef

19

Kommunstyrelsens protokoll

2017-08-30

§ 116
Motion angående Lilla Edets centrum
Dnr 2017/KS0228
Sammanfattning
Stephan Gyllenhammar (MP) har inkommit med en motion om att försköna Lilla Edets
Centrum, då främst kring kvarteret Centralen. Enligt motionen bör kommunen titta på
möjligheten att skapa en grön oas istället för dagens parkeringsyta.
Parkeringen som omnämns är enligt antagen detaljplan, ett område för byggrätt.
Byggrätten ger möjlighet att bygga 900 kvm handel och service yta och 1800 kvm
bostadsyta. Ett markanvisningsavtal undertecknas i dagarna med exploatör för
fastigheten Centralen 4.
Att anlägga en park såsom i forna dagar går emot detaljplanen i alla delar.
I motionen beskrivs flera trevliga idéer med utomhusscen, näckrosdamm etc vilket
skulle passa inom Ljungkullens parkmark.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 73
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2017-07-03
Detaljplan 1462-P68
Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen, då den politiska intensionen för området är att
bygga bostäder och lokaler för handel och service enligt antagen detaljplan.
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§ 117
Svar på återremiss avseende begäran från
utbildningsnämnden om utökad ram 2017
Dnr 2017/KS0190
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fattade 2017-04-28/§ 28 beslut om att hos fullmäktige begära en
utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor utöver den ramökning som nämnden
tilldelades i Mål- och resursplanen på 13 349 tkr. Utbildningsnämnden begär också att
fullmäktige skulle ta fram en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en
tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som
tagits fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt 32 780 tkr.
Ärendet behandlades vid fullmäktiges sammanträde 2017-05-17/§ 76 och beslut fattades
om att bifalla två återremisser enligt följande:
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till utbildningsnämnden som får i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en
handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad
budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder
påverkar samtliga verksamhetsområden.
2. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen som får i
uppdrag att till kommunfullmäktige i juni omfördela budgeten utifrån de
förväntade ökade intäkterna på grund av den ökade befolkningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14/§ 88 att en analys enligt återremiss 1 måste
genomföras innan det är möjligt att överväga en omfördelning av budgetramar enligt
återremiss 2. I detta arbete har kommunstyrelsen givit kommunchefen i uppdrag att
stödja bildningsförvaltningen med utredningsresurser i utredningsuppdraget. Uppdraget
ska återredovisas till fullmäktige den 2017-09-13. Underlaget är en viktig del i arbetet
med kommunens budget 2018 som nu pågår och som ska behandlas i fullmäktige i
oktober.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
I årsrapporten för 2016 anger utbildningsnämnden att elevantalet i samtliga
verksamheter ökar och att förskolan visar ett negativt resultat på 5 miljoner kronor. Ett
ökat antal barn i förskoleåldern har medfört behov av fler platser i förskolan. Nya
avdelningar har öppnats i temporära lokaler.
I den ekonomiska uppföljningen per mars månad 2017 anges ett underskott på 5
miljoner kronor. En siffra som bildningsförvaltningen lyft även under arbetet med mål-
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och resursarbetet för 2018. Ett underskott som främst avsåg barnomsorgen och som
kopplades till den befolkningsökning som skedde under 2016. I denna uppföljning finns
inga indikationer på ett accelererande underskott för helåret.
Utbildningsnämnden ger i mars förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar
avseende hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla
Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits
fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt 32 780 tkr.
Med utgångspunkt från underlaget från förvaltningen så fattar utbildningsnämnden i
april beslut om att begära en utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor.
Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan för att
utbildningsnämnden på sikt får en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med
jämförbara kommuner.
När tertialrapport 1 presenteras 2017-05-23/§ 40 så redovisar utbildningsnämnden en
kraftig avvikelse gentemot budget på – 21,4 mkr för 2017. Nämndens stora avvikelse
anges vara inom barnomsorgen, och uppgå till – 20,0 mkr. I tertialuppföljningen
redogörs inte för hur man ska uppnå en ekonomi i balans.
Slutsatser
Utbildningsnämnden/bildningsförvaltningen har under de senaste åren stått inför stora
utmaningar inom sina verksamheter, främst avseende skolstruktur och kvalitetsfrågor.
Till detta kommer en befolkningsökning utöver den planerade och därmed ett ökat antal
barn inom främst barnomsorgen. Under 2015 och 2016 har det i två omgångar fattats
beslut i kommunfullmäktige om byggnation av temporära förskolelokaler i Lödöse.
Det har under den här tiden också varit en stor rörlighet på chefssidan men även
avseende stödfunktioner. Bristen på kontinuitet har således varit ytterligare en
försvårande omständighet för verksamheten.
Utbildningsnämndens underskott kan således till viss del relateras till ovanstående.
Även om man måste ta hänsyn till den problematik som beskrivs så beror det ökade
underskottet också på andra faktorer. Förvaltningen har under den här tiden främst lagt
kraften på verksamhetsfrågor och verksamhetens ökade behov utan att se på vilka
ekonomiska resurser som finns. Förvaltningen har således styrt verksamhetens utifrån
behoven utan att se på den ekonomiska effekten. Därmed är det nödvändigt att ett arbete
omgående påbörjas med att utveckla en tydlig styrning av både verksamhet och
ekonomi. Detta för att ge nämnden möjlighet att kunna styra ekonomi och verksamheten
utifrån målen. I och med det måste förvaltningen utveckla ekonomistyrningen.
Dessutom bör effektiviseringar påbörjas under 2017 för att minska
kostnadsutvecklingen.
I och med brister i ekonomistyrningen och analysen av ekonomi och verksamhet så har
det försvårat möjligheterna till en realistisk budget. Detta påverkar inte enbart
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utbildningsnämnden utan får också konsekvenser för hela kommunens ekonomi och
utveckling.
Det finns möjligheter att hejda kostnadsutvecklingen och att göra effektiviseringar i
verksamheten. Detta kan göras i olika steg men måste påbörjas under 2017 för att få
genomslag under 2018.
En budget- och ekonomistyrningsprocess måste byggas upp under hösten så att chefer
ges förförutsättningar att ta ansvar för sin ekonomi men också för att arbeta med
bildningsförvaltningens ekonomi i sin helhet. Då ger man också utbildningsnämnden
rimliga förutsättningar att utöva sitt ansvar att förvalta och genomföra verksamhet enligt
fullmäktiges mål och beslut.
Vidare måste administration och verksamheter genomlysas för att få en så optimal
organisation som möjligt. Utgångspunkten är att i första hand titta på vilka delar som
inte direkt påverkar det pågående utvecklingsarbetet som sker inom skolan.
En stor del av år 2017 har passerat och fokus bör i det här läget vara att uppmana
utbildningsnämnden att iaktta stor restriktivitet och vidta åtgärder för att minska det
prognosticerade underskottet 2017. Med utgångspunkt från den utredning som
bildningsförvaltningen tagit fram och övriga nämnders behov får bedömning i Mål- och
resursarbetet göras av resurstilldelningen för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-08-23
Tf bildningschefens utredning 2017-08-15
Yrkande
Camilla Olofsson (M):
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att stödja
bildningsförvaltningen i arbetet med att effektivisera verksamhetens budgetprocess
och ekonomistyrning.
2. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att iaktta stor restriktivitet
samt vidta åtgärder för att minska konsekvenserna av det prognostiserade
underskottet 2017 för att få helårseffekt 2018.
3. Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelning för utbildningsnämnden för 2018
beslutas i kommunens Mål- och resursplan för 2018.
4. Kommunfullmäktige bifaller utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram
om 13 mkr. Pengarna till detta tas från det prognostiserade överskottet på ökade
skatteintäkter och ökade statsbidrag.

Peter Spjuth (V), Jörgen Andersson (C), Andreas Nelin (M) och Ulf Wetterlund (L)
tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att stödja
bildningsförvaltningen i arbetet med att effektivisera verksamhetens budgetprocess och
ekonomistyrning.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att iaktta stor restriktivitet samt
vidta åtgärder för att minska konsekvenserna av det prognostiserade underskottet
2017 för att få helårseffekt 2018.
2. Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelning för utbildningsnämnden för 2018
beslutas i kommunens Mål- och resursplan för 2018.
3. Kommunfullmäktige bifaller utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram
om 13 mkr. Pengarna till detta tas från det prognostiserade överskottet på ökade
skatteintäkter och ökade statsbidrag.

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Leif Gardtman, tf bildningschef
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§ 118
Justering av valdistrikten i Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0220
Sammanfattning
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Uppgift om antal röstberättigade kan basera sig på de uppgifter
Valmyndigheten tar ram den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella
framtida kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc.
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografikst
svårtillgängligt (t ex en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas
öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett
valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn
till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.
Valdistriktenens namn ska beskriva det område som avses. En person med
lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet.
Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte
får delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som ligger
utanför valadministrationens kontroll, dvs kommun- och länsenklaver.
Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och de röstberättigade ska
ha en bra väg till vallokalen.
Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t ex
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga
fastighetsgränser eller t ex kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sicksack över andra gränser utan helst helt och hållet följa befintliga gränser.
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutar om indelning i valdistrikt. Senast den 1 december i år ska länsstyrelsen fatta
beslut om indelning i valdistrikt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 74
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-21
Valnämndens protokoll 2017-05-30 § 3
Kartbilaga förslag nya valdistrikt
Kartbilaga förslag nya valdistrikt med gamla distrikt markerade
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Statistik antal röstberättigade 1 mars 2017
Finansiering
Justeringen innebär ingen ekonomisk förändring.
Yrkande
Jörgen Andersson (C):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till valnämnden för att arbeta fram förslag på
valdistriktsindelning som håller över längre tid.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Andreas Nelin (M) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter att det enbart föreligger ett beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen ny valdistriktsindelning i Lilla Edets
kommun enligt kartbilaga.
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§ 119
Svar på motion om att avveckla demokrati- och
mångfaldsberedningen
Dnr 2016/KS0458
Sammanfattning
Ledamöterna i moderaterna inkom 2016-12-07 med en motion med förslag om att
avveckla demokrati- och mångfaldsberedningen och att kommunfullmäktiges presidium
åläggs det fortsatta arbetet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-14 § 86 rapporterade demokrati- och
mångfaldsberedningen sin slutrapport och kommunfullmäktige beslutade att
slutrapporten får beredas i sedvanlig ordning och därefter behandlas i kommunens måloch resursberedning, samt att därmed anse beredningens uppdrag slutfört och entlediga
ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 75
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-17
Motion från moderaterna, daterad 2016-12-07

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.
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§ 120
Svar på motion om informationskampanj gällande
källsortering av tidningar och förpackningar
Dnr 2016/KS0313
Sammanfattning
Anna Larsson (MP) inkom 2016-09-06 med en motion med förslag om att Lilla Edets
kommun inför en informationskampanj gällande källsortering av tidningar och
förpackningar.
Motionen har varit remitterad till tekniska nämnden som 2017-04-26 § 19 föreslår
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Tekniska avdelningen informerar kontinuerligt om insamlingssystemet främst via
hemsidan, nyhetsbrev, evenemang samt vid medborgarkontakter i kundtjänst och på
återvinningscentralen.
Just nu pågår ett arbete med att byta ut behållarna på återvinningsstationerna. När de
nya stationerna är klara planerar tekniska avdelningen att göra en informationskampanj.
I samband med den informationskampanjen kan vikten av att källsortera lyftas fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 76
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-26
Tekniska nämndens protokoll 2017-04-26 § 19
Motionen, daterad 2016-09-06
Finansiering
Bifall av motionen innebär ingen ytterligare kostnad.
Yrkande
Frej Dristig (SD):
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Mats Nilssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Mats Nilssons yrkande.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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§ 121
Begäran om byte av namn på Lilla Edets Industri och
Fastighets AB (Leifab) till AB Edethus
Dnr 2017/KS0149
Sammanfattning
Leifabs styrelse har vid styrelsemöte den 22 mars beslutat att begära hos ägaren om
namnbyte på bolaget från Lilla Edets Industri och Fastighets AB till AB Edethus.
Under många år så har bolagets fokus inte varit att marknadsföra arbetet med
förvaltning då bolaget till största delen arbetat inom kommunen. Leifabs styrelse menar
att i det skede bolaget och Lilla Edets kommun är i dag så krävs tydligare
marknadsföring och kontakter utanför kommunen. För människor som kommer i
kontakt med namnet Leifab för första gången blir det lätt att man associerar bolaget med
småföretagsverksamhet. Det är av vikt att blivande hyresgäster och andra intressenter
får en riktig bild av bolaget. Det ska tydligt framgå att aktiebolaget kommer från Lilla
Edet och att verksamheten avser att äga och förvalta hus.
Bolaget vill också med namnbytet markera en ny tid för bolaget med transparens och en
ny och modernare framtoning.
Kommunledningsförvaltningen anser att namnbytet bör underställas fullmäktige för
beslut. Enligt ägardirektivet, 5 kapitlet avseende ”Underställningsplikt” så ska bolaget
bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03 § 74 återremitterar ärendet till Leifabs styrelse
för att återkomma med beskrivning av syfte, kostnader och hur man tänkt kommunicera
förändringen.
Leifab har därefter inkommit med komplettering.
Yrkande
Andreas Nelin (M):
Kommunfullmäktige har inget att erinra i frågan om Lilla Edets Industri och Fastighets
AB:s namnbyte till AB Edethus.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Andreas Nelins yrkande.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Frej Dristig (SD), Jörgen Andersson (C) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Peter Spjuths
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuts yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs:
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Peter Spjuths yrkande
Nej-röst för Andreas Nelins yrkande.
Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster.
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Jörgen Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (L)
Andreas Nelin (M)
Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)
Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén Hansson (S)
Frej Dristig (SD)

JA
X
X
X
X
X

5

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
6

-

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har inget att erinra i frågan om Lilla Edets Industri och Fastighets
AB:s namnbyte till AB Edethus.
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§ 122
Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr 2017/KS0154
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget
sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat
sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar
kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen
16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan,
sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje
med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08
Bilaga - Bilaga 1 aktieöverlåtelseavtal
Bilaga - Bilaga 2 anslutningsavtal Inera AB
Bilaga - Bilaga 3 aktieägaravtal
Bilaga - Bilaga 4 bolagsordning
Bilaga - Bilaga 5 ägardirektiv
Bilaga - Bilaga 6 Inera årsrapport 2015
Finansiering
Finansiering sker med egna medel.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun förvärvar fem aktier i Inera
AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige godkänner Akieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Carlos Rebelo Da
Silva och kommunchef Lena Palm får i uppdrag att underteckna avtalen.
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§ 123
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2016
Dnr 2016/KS0127
Sammanfattning
Enligt internkontrollreglementet ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplan 2016 enligt följande:
- Verifikationer – Kontroll av att verifikationer är kompletta, d v s att relevanta
handlingar kan kopplas till fakturan (kvarstår från 2015).
-

Fakturor - Kontroll att fakturor är rätt konterade.

-

Dokumenthanteringsplan - Kontrollerar att samtliga handlingar finns med.
Kontroll av efterlevnad i verksamheten genom stickprov.

-

Arbetsskade-/tillbudsanmälan. Kontroll av hur lång tid det tar innan anmälan är
åtgärdad och avslutad.

Kommunledningsförvaltningen fick även i uppdrag att förtydliga/ta fram instruktioner
för ovanstående granskningsområden.
Granskning har skett inom dokumenthantering och arbetsskade-/tillbudsanmälan.
Rutinerna fungerar men kan utvecklas.
Granskning har även skett av dokumenthanteringsplan. En aktualisering av
dokumenthanteringsplanerna avseende kommunstyrelsens verksamheter pågår.
Stickprov visar att akterna gallras.
Med anledning av vakanser och sjukdom samtidigt som kommunen bytt ekonomisystem
har inte övriga kontrollområden samt uppdrag kunnat genomföras.
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontroll för 2016.
2. Kommunstyrelsen noterar att ej genomförd internkontroll och uppdrag överförs till
2017 års kontrollplan.
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§ 124
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2016
Dnr 2016/KS0127
Sammanfattning
Enligt internkontrollreglementet ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen. Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Samtliga nämnder har antagit och följt upp internkontrollplan för 2016. Vad avser
överförmyndarnämnden så har extern granskning skett av länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-16 § 81
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-06-20.
Beslut
Kommunstyrelsen bedömer den interna kontrollen är genomförd på ett
tillfredställande.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 125
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Dnr 2017/KS0140
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse ska enligt internkontrollreglementet årligen upprätta en
internkontrollplan och även redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden föreslås för kommunstyrelsen 2017:
- Verifikationer – Kontroll av att verifikationer är kompletta, d v s att relevanta
handlingar kan kopplas till fakturan (kvarstår från 2016).
-

Fakturor - Kontroll att fakturor är rätt konterade (kvarstår från 2016).

-

Rättning av preliminär lön -Rättning av preliminär lön och manuella
löneutbetalningar Kontroll av skälen till rättningar av preliminär lön
samt granskning av underlag för manuell utbetalning.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-06-20.

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen enligt
ovan samt Begäran om allmänna handlingar – Kontroll av genomsnittlig svarstid.
2. Kommunstyrelsen noterar att kommunledningsförvaltningens uppdrag från 2016
kvarstår avseende att se över kommunens internkontrollreglemente samt se över hur
kommunen ska organisera sitt arbete kring intern kontroll.

Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Samtliga avdelningschefer på KLF
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§ 126
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2017/KS0012
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 127
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2017/KS0015
Sammanfattning
Information om områden i Lilla Edets kommun där det har genomförts och skall
påbörjas en geoteknisk utredning. Ärende där ansökningar om statsbidrag för
förebyggande åtgärder mot naturolyckor är inskickade till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt vilka ärenden som kommunen bör
aktualisera för återkoppling från MSB.
Kort redovisning av kommittédirektiv 2015:115 ” Ett stärkt arbete för anpassning till ett
förändrat klimat”. Utredningen skulle
• Analysera ansvarsfördelningen mellan stat, landsting, kommun och enskild i
frågan om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad
markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat
• Föreslå förbättringar där ansvarsfördelningen är otydlig eller inte ändamålsenlig
• Analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för att åtgärder
ska kunna genomföras
Utredningens slutsats är att kommunerna saknar juridiskt ansvar för att klimatanpassa
befintlig bebyggelse, statens ansvar för ny och befintlig bebyggelse är vagt och
fastighetsägaren får bära det ansvar som kommunen eller staten inte har. Enligt
utredaren är ansvarsfördelningen orimlig. Förslag är att kommunerna i översiktsplanen
ska ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse
och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller hindras,
regeringen i en kommande nationell strategi låter utreda hur en finansiering kan ske
utifrån att såväl stat som kommun saknar ett juridiskt ansvar samt utarbetar en nationell
strategi för klimatanpassning. Boverket får ett utökat uppdrag att vara samordnande
myndighet för klimatanpassning i förhållande till bebyggelse. Finansieringsfrågan måste
klarläggas i ett senare skede.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 128
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 129
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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§ 130
Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen
Oskar Andersson
Dnr 2017/KS0332
Sammanfattning
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare
revideras.
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan.
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive
nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-08-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande för mandatperioden 2017-2018:
- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Carlos
Rebelo Da Silva eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande
Julia Färjhage i förening med antingen kommunchef Lena Palm, socialchef Sven
Bergelind eller ekonomichef Jörgen Karlsson.
-

Stiftelsen Oskar Andersson (organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av
kommunstyrelsens ordförande Carlos Rebelo Da Silva eller vid förfall för denne
kommunstyrelsens vice ordförande Julia Färjhage i förening med antingen
kommunchef Lena Palm, socialchef Sven Bergelind eller ekonomichef Jörgen
Karlsson.

-

För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens
ordförande Carlos Rebelo Da Silva, vice ordförande Julia Färjhage,
kommunchef Lena Palm, socialchef Sven Bergelind och ekonomichef Jörgen
Karlsson, två i förening.

Löpande ärenden
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.
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Beslutet expedieras till
De utsedda
Kommunledningsförvaltningens avdelningschefer
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