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§ 65
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 66
Information från räddningstjänstförbundet
Sammanfattning
Förbundschefen redogör för Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds uppdrag,
styrning och organisation. Dessutom informerar han om avtalet för räddningstjänst i
beredskap – RiB 17.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 67
Årsredovisning 2016 för SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0168
Bakgrund
Årets resultat för SOLTAK AB ska fastställas av ägarkommunernas. Årets resultat för
SOLTAK AB ska fastställas av SOLTAK AB:s bolagsstämma i samband med att
årsredovisningen för det gångna verksamhetsårets lämnas. Bolagets årsredovisning
gäller för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Det åligger därmed
kommunfullmäktige att lämna instruktioner till stämmoombud med förslag till beslut i
bolagsstämman. Vidare skall kommunstyrelsen, i enlighet med vad som anges i 6 kap.
1-2 § kommunallagen, i beslut pröva om bolagets verksamhet varit förenlig med det
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget SOLTAK AB ägs av Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och
Öckerö kommun. Varje kommun äger 1/7 av bolagets aktier. Ale och Öckerö har under
året begärt om utträde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 47
Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef.
Soltak AB:s årsredovisning.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S):
1. Kommunfullmäktige godkänner SOLTAK AB:s årsredovisning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta i
enlighet med ovanstående vid SOLTAK AB:s bolagsstämma 2017.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner SOLTAK AB:s årsredovisning.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta i
enlighet med ovanstående vid SOLTAK AB:s bolagsstämma 2017.
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§ 68
Begäran om borgen från SOLTAK AB avseende
investeringar i gemensamma IT-lösningar
Dnr 2017/KS0157
Sammanfattning
SOLTAK AB inkommit med en begäran om utökad borgen avseende investeringar i
gemensamma IT-lösningar.
Den extra bolagsstämman beslutade den 2016-12-21, enligt förslag från SOLTAK AB:s
styrelse, att godkänna drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en
total driftsbudget (brutto) om 67 000 SEK, samt en total investeringsram 2017 om
26 000 KSEK
Den fastställda investeringsramen för SOLTAK AB är 26 000 KSEK. Bolaget har
budgeterade avskrivningar på 7 000 KSEK 2017, och bedömer upplåningsbehovet 2017
till 28 000 KSEK.
Styrelsen för SOLTAK AB föreslår, utifrån fastställd finansieringsmodell följande
fördelning av borgensutfästelserna mellan kommunerna:
Kommun
Stenungsund
Lilla Edet
Kungälv
Tjörn

Andel %
26
14
44
16
100

Nytt borgensåtagande KSEK Tidigare borgensåtaganden KSEK
7 280
11 575
3 920
5 386
12 320
17 528
4 480
6 257
28 000
40 746

Med ett totalt upplåningsbehov om 28 000 KSEK med fördelning enligt ovan, blir den
sammantagna borgenssumman för Lilla Edets kommun 9 306 KSEK
Finansiering
Ingen direkt finansiering krävs. Däremot finns en risk att detta kommer att krävas i
framtiden, vid krav på utlösen av borgen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 50
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-10.
PM från SOLTAK AB 2017-03-19.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 9 306 KSEK, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att från Soltak begära en 3-årsprognos över framtida
behov av kommunal borgen utifrån befintliga projekt och framtida kända behov.
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§ 69
Begäran om aktieägartillskott i SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0155
Sammanfattning
Styrelsen i SOLTAK AB har inkommit med en begäran om aktieägartillskott. SOLTAK
AB bildades 2014 och har sju ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust,
Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100
aktier till ett nominellt värde av 100 SEK, d v s 10 000 SEK per kommun.
Bolaget fakturerar ägarkommunerna kvartalsvis i förskott för att finansiera den löpande
verksamheten, medan investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest. Med ett
aktiekapital på 70 000 SEK i en verksamhet som omsätter mer än 60 000 KSEK och
med fastställd finansieringsmodell, blir bolaget känsligt för kostnadsvariationer.
Därmed kan mer än halva bolagets egna kapital förbrukas.
Detta förhållande förutsågs när aktieägaravtalet skrevs, vilket framgår av § 5.4:
5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner
som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för
kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska
delas lika mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan.
Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget utställer fakturor till de
Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor
ska även tillkommande mervärdesskatt och administrativa avgifter specificeras. Därtill
ska även de intäkter och kostnader som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan
redovisas i en särskild bilaga till nämnda fakturor.
Styrelsen i SOLTAK AB konstaterar dock att det är orimligt att överskott och
underskott fördelas enligt olika principer och menar att både uppkomna över- eller
underskott skall fördelas baserat på kommunernas invånarantal.
Styrelsen i SOLTAK AB fattade därför följande beslut vid sitt sammanträde 2016-1104:
Styrelsen beslutar föreslå ordinarie bolagsstämma 2017 att korrigera § 5.4 i
aktieägaravtalet enligt följande:
5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner
som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för
kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska
fördelas utifrån invånarantal mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den
aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget
utställer fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella
samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt och
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administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader som
Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till nämnda
fakturor.
Bolagets revisorer har vid flera tillfällen påpekat att ur ett strikt aktiebolagsperspektiv
utsätts bolaget för onödig risk genom ett för lågt aktiekapital och rekommenderar att
kommunerna tillskjuter ytterligare kapital i form av aktieägartillskott.
Aktieägartillskott förstärker bolagets fria egna kapital och kan göras ovillkorade vilket
innebär att tillskottet tillfaller bolaget, eller villkorade som innebär att tillskottet står till
bolagets förfogande under vissa förutsättningar. I detta fall får det anses rimligt att ett
aktieägartillskott kan återtagas i händelse av ägarkommuns utträde ur bolaget.
Styrelsen i SOLTAK AB bedömer att ett aktieägartillskott på total 6 000 KSEK skulle
ge bolaget det handlingsutrymme som krävs. Aktieägatillskottet bör fördelas mellan
ägarkommunerna utifrån invånarantal per 2016-12-31.
Aktieägartillskottet föreslås fördelas mellan kommunerna enligt följande:
Kommun
Andel % Aktieägartillskott (KSEK)
Stenungsunds kommun
26
1 560
Lilla Edets kommun
14
840
Kungälvs kommun
44
2640
Tjörns kommun
16
960
Summa:
100
6000

Finansiering
Ingen resultatpåverkan sker.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 51
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-10.
PM från SOLTAK AB 2017-03-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun beslutar enligt följande:
- SOLTAK AB tillskjuts ett aktieägartillskott om 840 KSEK, för utökning av det fria
egna kapitalet i bolaget
- Aktieägartillskottet skall vara villkorat av att det skall återbetalas i händelse av
kommunens utträde ur SOLTAK AB
- Kommunens stämmoombud ges i uppdrag att rösta i enlighet med ovanstående vid
SOLTAK AB:s ordinarie bolagsstämma 2017.
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§ 70
Förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i
SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0156
Sammanfattning
Styrelsen i SOLTAK AB har inkommit med ett förslag avseende förvärv av Ale, Orust
och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB. Bolaget bildades 2014 och har sju
ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö
kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100 aktier till ett nominellt värde av 100
SEK, d v s 10 000 SEK per kommun.
Ale, Orust och Öckerö kommuner valde att inte delta aktivt i samarbetet, men har som
aktieägare haft samma rättigheter och förpliktelser gentemot bolaget som övriga
samverkande kommuner. Samtliga kommuner har tecknat ett 5-årigt aktieägaravtal.
Ale, Orust och Öckerö kommuner har 2015-16 i respektive kommunfullmäktige beslutat
att säga upp samarbetsavtalet, som löper ut 2018. Dessa tre kommuner erlägger en årlig
avgift om 400 KSEK/år enligt särskilt styrelsebeslut. Styrelsen i SOLTAK AB har
behandlat ärendet och vill påskynda Ale, Orust och Öckerö kommuners utträde ur
bolaget.
Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner anses enligt
aktieägaravtalets § 17.1 ha förköpsrätt till de aktier som utträdande kommuner avser
avyttra. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår att denna förköpsrätt utnyttjas och att
förvärvet av aktierna sker innan sommaren 2017.
När den årliga avgiften på 400 KSEK erlagts för 2017 och då aktierna förvärvats av
Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner, upphör samtliga
skyldigheter och förpliktelser gentemot bolaget för Ale, Orust och Öckerö kommuner.
Aktier och köpeskilling föreslås delas lika mellan de fyra samverkande
ägarkommunerna enligt följande:
Kommun
Antal aktier
Nominellt värde
Stenungsund
100 + 75
17 500
Lilla Edet
100 + 75
17 500
Kungälv
100 + 75
17 500
Tjörn
100 + 75
17 500
70 000
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Finansiering
Ingen resultatpåverkan sker.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 52
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-10.
PM från SOLTAK AB 2017-03-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Lilla Edets kommun förvärvar 25% av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier
i SOLTAK AB, dvs 75 aktier till ett värde av 7 500 SEK.
- Kommunens stämmoombud får i uppdrag att besluta enligt ovan på SOLTAK
ABs ordinarie bolagsstämma.
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§ 71
Årsredovisning 2016, Stiftelsen Oskar Anderssons
Donationsfond
Dnr 2017/KS0179 -1
Sammanfattning
En årsredovisning för 2016 har upprättas för Stiftelsen Oskar Anderssons
Donationsfond.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till välgörande ändamål. Vid utdelning
skall i första hand mindre bönder norr om kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. Testators
gravplats hålles alltid i värdigt skick.
Under 2015 godkände Kammarkollegiet ansökan om permutation om ändring av
stadgar. Byggnaderna med tillhörande mark såldes 2015 och under 2016 har övrig mark
och skog sålts.
Det ekonomiska resultatet för 2016 visar 2 898 032 kr.
Stiftelsen O Anderssons donationsfond förvaltas av kommunstyrelsen i Lilla Edet.
Stiftelsens namn och firma tecknas av förvaltaren.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 46
Ekonomi tjänsteskrivelse, Dnr2017/KS-02
Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, Oskar Andessons Donationsfond åredovisning
2016, Dnr 2017/KS-0179-01
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisningen 2016 för Stiftelsen Oskar Anderssons
Donationsfond.
Beslutet expedieras till
Stiftelsen Oskar Anderssons Donationsfond
Carolina Andersson, förvaltningsekonom
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§ 72
Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0145
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fattade 2017-03-09/§ 14 beslut om att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om att avveckla verksamheten vid Elfhems gymnasium.
Vid Elfhems gymnasium erbjuds yrkesinriktade program i form av lärlingsutbildning
samt introduktionsprogram.
Verksamheten har varit liten med ca 20 elever, ibland färre. Frågan har förkommit både
inom politiken och i förvaltningen om kommunen kan bedriva en kvalitativ
gymnasieverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt med så få elever.
I och med flyktingsituationen i Europa under hösten 2015 förändrades förutsättningarna.
Det blev snabbt ont om platser i gymnasieverksamheterna runt om i landet och så även i
t.ex. Ale kommun som Lilla Edets kommun sökt ett samarbete med tidigare. Frågan om
samarbete med Ale kommun lades på grund av detta åt sidan. Antalet elever vid
Elfhems gymnasium mångdubblades under ett par terminer. Språkintroduktionen blev
snabbt Elfhems största program.
Förutsättningarna har åter förändrats och antalet elever vid språkintroduktionen har
minskat och förvaltningen ser en fortsatt minskning under 2017. Lilla Edets kommun
har vid Skolinspektionens tillsyn 2016 fått kritik för brister i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete kring gymnasieverksamheten.
Kostnaden för att bedriva fortsatt verksamhet bedöms uppgå till totalt 8 790 tkr.
Förvaltningen har räknat på kostnaderna vid ett alternativ där Lilla Edets kommun
köper platser inom lärlingsprogrammen, introduktionsprogrammen inkl.
språkintroduktion hos andra huvudmän i direkt närhet till Lilla Edets kommun. Detta
alternativ skulle utifrån ovan beskrivna volym och priser medföra kostnader på 5 600
tkr/år.
Vid alternativet att ha fortsatt verksamhet i Lilla Edets kommun har hemkommunen
ansvar för ungdomarna i gymnasieålder. Där ingår att hantera administration,
ekonomihantering och det kommunala aktivitetsansvaret. Detta hanteras i dagsläget
delvis av personal som inte belastar Elfhems gymnasiums kostnader, dvs. de ingår inte i
de 8 790 tkr som anges ovan. Vissa kostnader för administration kommer även att
kvarstå hos kommunen i ett alternativ då ingen egen gymnasieverksamhet bedrivs av
Lilla Edets kommun
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Bildningsförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att i egen regi klarar av att
erbjuda kvalitativ gymnasieutbildning med acceptabla kostnader. Kommunen bör därför
hitta överenskommelser med huvudmän i Lilla Edets kommuns närhet, där Lilla Edets
kommuns ungdomar kan erbjudas plats inom lärlingsprogram, introduktionsprogram
och språkintroduktion.
Kommunen har en kraftig tillväxt. Lilla Edets kommun står därmed inför stora
utmaningar de kommande åren. Det gäller att hitta andra sätt att arbeta på för att frigöra
utrymme för de nya åtaganden som bl a detta för med sig. Det är således nödvändigt att
hitta mer kostnadseffektiva sätt att bedriva verksamheten på. Utbildningsnämndens
verksamhet påverkas i allra högsta grad av kommunens utmaningar. Det är därför
viktigt att genomlysa verksamheten på det sätt som nu skett inom
bildningsförvaltningen och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 45
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-10.
Konsekvensanalys, daterad 2017-03-16
Riskbedömning inför ändringar i verksamhet.
Risk- och konsekvensbeskrivning Elfhems Gymnasium, daterad 2017-04-05.
Skrivelse från LR, LF och Vision.
Utbildningsnämndens beslut 2017-03-09/§14.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 14 februari 2017.
Yrkande
Peter Spjuth (V), Leif Håkansson (S), Camilla Olofsson (M), Andreas Nelin (M), Ulf
Wetterlund (L) och Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Andersson (C) yrkar på återremiss i avvaktan på Skolinspektionens beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar sedan att det enbart är arbetsutskottets förslag som föreligger.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att avveckla verksamheten vid
Elfhems gymnasium.
Reservation
Jörgen Andersson (C) anmäler att han inkommer med en skriftlig reservation.
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Reservation

Vid Elfhems gymnasium bedrivs mycket viktig verksamhet, detta påtalas inte minst i
skrivelsen från Kakadua. Elever som grundskolan har missat att ge den kunskap de har
rätt till får där en miljö där de kan bygga upp både självförtroende och kunskap.
Integrationen med ett lärlingsgymnasium gör att de övriga eleverna kan tjäna som
inspiration och föredömen samtidigt som en övergång till gymnasiestudier kan ske
problemfritt.
Skolinspektionen har påtalat brister vilket skolan har åtgärdat. Om åtgärderna är
tillräckliga skall skolinspektionen kontrollera vid ett återbesök i dagarna.
Att i detta läge besluta att lägga ner skolan utan en detaljerad plan för hur alla elevers
behov skall tillgodoses både på kort och lång sikt och utan att invänta
skolinspektionens svar är inte att ta ansvar, vare sig för de elever som går på skolan, de
som är i behov av skolans unika verksamhet i framtiden eller kommunens långsiktiga
ekonomi.

Jörgen Andersson
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§ 73
Uppsiktsplikten över det kommunala företaget Lilla
Edets Industri och Fastighets AB (Leifab)
Dnr 2017/KS0180
Sammanfattning
Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kapitlet 1 § 2 st i
kommunallagen. Lagtexten har inte givit närmare vägledning om hur uppsikten ska ske.
En ny bestämmelse har införts med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels
ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels
verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten skall leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 10 kap
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. En lämplig tidpunkt
är samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen.
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 3 kap 17
och 18 §§ skall kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv.
Ändamålet med Leifabs verksamhet framgår av § 4 i bolagsordningen:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjning, lokalförsörjning
för offentliga anläggningar samt lokalförsörjning för verksamhetsändamål.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c
kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala
kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika,
förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss
verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Lilla Edets kommun följer upp Leifabs verksamhet på flera olika sätt under året:
- I tertialbokslut
- I dialogmöten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Leifabs presidium samt VD
- I regelbundna uppföljnings/avstämningsmöten med kommunchef och
VD för Leifab samt med berörda chefer i samband med gemensamma utvecklingsprojekt i kommunen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 46
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2017-04-11
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Beslut
1. Kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet uppfyller kraven i 3 kap 17 och 18
§§ kommunallagen.
2. Kommunstyrelsen noterar att beslutet delges kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Leifab
Kommunfullmäktige
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§ 74
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.
Beslutsunderlag
Svar på återremissen från Leifab
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 49
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2017-04-03
Skrivelse från Leifab om namnbyte
Yrkande
Peter Spjuth (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Leifabs styrelse för att återkomma med
beskrivning av syfte, kostnader och hur man tänkt kommunicera förändringen.
Ulf Wetterlund (L) och Leif Håkansson (S) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Camilla Olofsson (M):
Kommunfullmäktige har inget att erinra i frågan om Lilla Edets Industri och Fastighets
AB:s namnbyte till AB Edethus.
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Frej Dristig (SD):
Kommunstyrelsen avslår begäran om namnbyte.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Frej Dristigs yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Leifabs styrelse för att återkomma med
beskrivning av syfte, kostnader och hur man tänkt kommunicera förändringen.
Beslutet expedieras till
Lars Wijkmark, Leifab

20

Kommunstyrelsens protokoll

2017-05-03

§ 75
Kommunal borgen till Tunge fiber ekonomisk förening
Dnr 2017/KS0127
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edet beslutade 2016-04-13 att efter prövning bevilja borgen
till fiberföreningar i Lilla Edets kommun. Tunge fiber ekonomisk förening har
inkommit med en ansökan om borgen för byggnation av passivt fibernät i föreningens
område. Föreningen uppfyller de krav som ställs i fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 § 53
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13/§ 45.
Ansökan från Tunge fiber ekonomisk förening 2017-03-07.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå borgen för Tunge fiber ekonomisk förening till
ett totalt högsta lånebelopp på 1,5 miljoner kronor, dock längst t.o.m. 2018-06-30.
2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Carlos Rebelo Da
Silva och kommunchef Lena Palm att underteckna borgenshandlingen.

Beslutet expedieras till
Tunge fiber ekonomisk förening
Ekonomiavdelningen
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§ 76
Förfrågan från Jan Erik Ambjörnsson (C) om att kvarstå
som förtroendevald trots flytt från kommunen
Dnr 2017/KS0208
Sammanfattning
Jan Erik Ambjörnsson (C) har inkommit med en förfrågan om att få kvarstå som
förtroendevald trots flytt från kommunen.
Jan Erik Ambjörnsson har följande uppdrag i Lilla Edets kommun:





Revisor SOLTAK AB
Revisor Leifab
Revisor Lefab
Revisorsersättare Folkets hus ekonomisk förening

Enligt huvudregeln i 4 kap 8 § första stycket kommunallagen upphör ett uppdrag genast
om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig, t ex genom
folkbokföring i annan kommun, är man skyldig att avgå så snart obehörigheten har
inträtt.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får
ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet
avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sitt uppdrag.
Utgångspunkter vid en bedömning bör vara att
-

Förtroendevald ska antas flytta tillbaka när studier eller motsvarande slutförts.

-

Förtroendevald ska ha reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller de
organ som är aktuella för uppdraget. Här bör vägas in rimligheten i ev ökade
kostnader vid deltagande i sammanträden, beredningar m m.

-

Förtroendevald ska, i den mån uppdraget kräver det, kunna behålla kontakten
med kommuninvånarna.

Kommunfullmäktige har 2015-10-21 och 2016-01-27 beviljat förtroendevalda att
kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen.

22

Kommunstyrelsens protokoll

2017-05-03

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-20
Begäran från Jan Erik Ambjörnsson om att få kvarstå som förtroendevald trots
avflyttning från kommunen.
Frej Dristig (SD), Peter Spjuth (V) och Mats Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet.

Yrkande
Jörgen Andersson (C):
Kommunfullmäktige godkänner Jan Erik Ambjörnssons begäran om att få ha kvar sina
uppdrag trots flytt från kommunen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Jan Erik Ambjörnssons begäran om att få ha kvar sina
uppdrag trots flytt från kommunen.
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§ 77
Förfrågan från Leif Håkansson (S) om att kvarstå som
förtroendevald trots flytt från kommunen
Dnr 2017/KS0209
Sammanfattning
Leif Håkansson har inkommit med en förfrågan om att få kvarstå som förtroendevald
trots flytt från kommunen.
Följande uppdrag begär Leif Håkansson att få ha kvar trots flytt från kommunen:




Ledamot och ordförande i utbildningsnämnden
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt huvudregeln i 4 kap 8 § första stycket kommunallagen upphör ett uppdrag genast
om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig, t ex genom
folkbokföring i annan kommun, är man skyldig att avgå så snart obehörigheten har
inträtt.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får
ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet
avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sitt uppdrag.
Utgångspunkter vid en bedömning bör vara att
-

Förtroendevald ska antas flytta tillbaka när studier eller motsvarande slutförts.

-

Förtroendevald ska ha reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller de
organ som är aktuella för uppdraget. Här bör vägas in rimligheten i ev ökade
kostnader vid deltagande i sammanträden, beredningar m m.

-

Förtroendevald ska, i den mån uppdraget kräver det, kunna behålla kontakten
med kommuninvånarna.

Kommunfullmäktige har 2015-10-21 och 2016-01-27 beviljat förtroendevalda att
kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-20
Begäran från Leif Håkansson om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från
kommunen.
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Leif Håkansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Frej Dristig (SD), Peter Spjuth (V) och Mats Nilsson (V) deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S):
Kommunfullmäktige godkänner Leif Håkanssons begäran om att få ha kvar sina
uppdrag trots flytt från kommunen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Leif Håkanssons begäran om att få ha kvar sina
uppdrag trots flytt från kommunen.
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§ 78
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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§ 79
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2017/KS0015
Ärendet utgår.
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§ 80
Information om flyktingsituationen
Dnr 2017/KS0016
Sammanfattning
I dagsläget bor 25 st ensamkommande ungdomar i Lödöse. Efter sommaren kommer
antalet ha sjunkit något. Under hösten kommer dessa ungdomar att kunna flytta in i
varvslokalen.
Boendet Etaget stängde i början av april.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 81
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 82
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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