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§ 82
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande ärenden:
1. Avsägelse från Leif Kinnunen (L) från uppdraget som ledamot och ordförande i

tekniska nämnden, samt fyllnadsval
2. Avsägelse från Britt-Marie Palmcrantz (L) från uppdraget som ledamot i
individnämnden och ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval
3. Avsägelse från Eva Lejdbrandt (L) från uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnämnden, samt fyllnadsval
4. Avsägelse från Lisbeth Granberg (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt fyllnadsval
5. Motion om informationskampanj gällande källsortering av tidningar och
förpackningar
6. Avsägelse från Henrik Silfverstrand (MP) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med
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§ 83
Avsägelse från Mats Nilsson (V) från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Mats Nilsson (V) inkom 2016-08-29 med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-08-29.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Robin Alsing (V) till ersättare i utbildningsnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Mats Nilsson
Robin Alsing
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 84
Avsägelse från Mattias Ternehäll (SD) från uppdraget
som ledamot i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Mattias Ternehäll (SD) inkom 2016-08-31 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-08-31.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Ann-Christine Johansson (SD) till ledamot i
utbildningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Mattias Ternehäll
Ann-Christine Johansson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 85
Avsägelse från Leif Kinnunen (L) från uppdraget som
ledamot och ordförande i tekniska nämnden, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232

Sammanfattning
Leif Kinnunen (L) inkom 2016-09-02 med begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot och ordförande i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-09-02.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Eva Lejdbrandt (L) till ledamot i tekniska nämnden för
tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Eva Lejdbrandt (L) till ordförande i tekniska nämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Leif Kinnunen
Eva Lejdbrandt
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 86
Avsägelse från Britt-Marie Palmcrantz (L) från
uppdraget som ledamot i individnämnden och ledamot i
kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Britt-Marie Palmcrantz (L) inkom 2016-09-06 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i individnämnden och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-09-06.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Eva Lejdbrandt (L) till ledamot i individnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Granberg (L) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Britt-Marie Palmcrantz
Eva Lejdbrandt
Lisbeth Granberg
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Individnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 87
Avsägelse från Eva Lejdbrandt (L) från uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Eva Lejdbrandt (L) inkom 2016-09-06 med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i miljö- och byggnämnden
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-09-06.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Ulf Wetterlund (L) till ledamot i miljö- och
byggnämnden.

Beslutet expedieras till
Eva Lejdbrandt
Ulf Wetterlund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Miljö- och byggnämnden
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§ 88
Avsägelse från Lisbeth Granberg (L) från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232

Sammanfattning
Lisbeth Granberg (L) inkom 2016-09-06 med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-09-06.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2.

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet.

Beslutet expedieras till
Lisbeth Granberg
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 89
Avsägelse från Henrik Silfverstrand (MP) från
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Henrik Silfverstrand (MP) inkom 2016-09-07 med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-09-07.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet.

Beslutet expedieras till
Henrik Silverstrand
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 90
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-05-25 § 57 Ann-Christine Hedlund (S) avsägelse
från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Kommunfullmäktige bordlade frågan om fyllnadsval.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (S) till ersättare i miljö- och
byggnämnden för tiden fram till 2016-12-31.

Beslutet expedieras till
Johan Niklasson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 91
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2016-06-22 § 68 Linda Alsing (V) avsägelse från
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige bordlade frågan om fyllnadsval.
Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Mats Nilsson (V) till ledamot i utbildningsnämnden för
tiden fram till 2016-12-31.

Beslutet expedieras till
Mats Nilsson
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
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§ 92
Bildande av kommunalförbund omfattande
räddningstjänsten med Lilla Edets, Tjörns, och
Stenungsunds kommuner
Dnr 2014/KS0148
Inledning
Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt
räddningstjänstansvar. Nya förbund bildas och befintliga utökas. Det är idag fler
kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten som egen
förvaltning.
År 2014 genomfördes en förstudie mellan Lilla Edets, Stenungsunds och Tjörns
kommuner som rekommenderade att fördjupa samverkan då förutsättningarna var
mycket goda. Det är mer som förenar än skiljer kommunerna åt samt att viljan till
samverkan finns hos alla tre parterna. Förstudiens rekommendation är att ett
kommunalförbund är den samverkansform som bäst lever upp till ställda förväntningar.
Efter förstudien tillsattes 2015 en utredningsorganisation med representanter från de tre
kommunerna med deras räddningstjänster. Förutom att arbeta fram förslag till beslut var
syftet att de tre kommunerna med dess räddningstjänster skulle lära känna varandra och
varandras förutsättningar.
Utredningen har bedömt att 1 januari 2017 är ett lämpligt startdatum för den nya
organisationen.
Uppdrag till räddningstjänstförbundet
I förslag till förbundsordningens första punkt anges förbundets uppdrag.
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det
komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och
samhällsstörningar.
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Politisk organisation
Förslaget är att den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion.
Direktionen skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare fördelat enligt följande:




Lilla Edets kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Stenungsunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Tjörns kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.

Från budgetram till medlemsavgift
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2016 varit en
utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett likartat sätt har de
olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts justeringar för att få fram jämförbara
ekonomiska uppställningar. Likaså har kommuncentrala poster för räddningstjänsten
identifierats samt kapitaltjänstkostnaderna gjordes enhetliga vad det gäller
avskrivningstider och internränta.
Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och fördelningsnyckeln
utgöra grund för fördelning av kostnaderna och förbundsmedlemmarnas andel i
kommunalförbundets tillgångar och skulder.
Medlem
Andel
Lilla Edet
29,99%
Stenungsund
30,94%
Tjörn
39,07%
Omsatt till 2016 års förutsättningar skulle medlemsavgiften och kostnad per invånare bli
enligt nedan.
Medlem
Motsvarar en medlemsavgift kkr
Kostnad per
inv* kr
Lilla Edet
12 811
972
Stenungsund
13 216
518
Tjörn
16 687
1089
*SCB 31 December 2015
Enligt Tjörns kommuns hemsida fördubblas befolkningen under sommartid.
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla förhandling av
medlemsandelarnas fördelning. En förhandling ska följa den ordinarie budgetprocessen.
I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation i Lilla Edet,
förändringar i industriavtal eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta
inte kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av
medlemmarnas andel i förbundet.
Medlemsavgift 2017-2019
För budgetåren 2017-2019 gäller fasta förutsättningar. För budgetåret 2017 och 2018
gäller 2 % indexuppräkning och för 2019 1 % indexuppräkning
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Revision
Kommunalförbundet skall ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Stenungsunds
kommun utser en revisor från vardera medlemskommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24, § 99
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 70
Kommunchefens tjänsteskrivelse samt ärendebeskring 2016-05-31
Förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst
förbund
Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att inrättar en interimsdirektion för perioden den 1
oktober till 31 december 2016 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och därefter Ingemar Ottossons tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
godkänns.

-

Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund godkänns

-

Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
godkänns

-

Direktionen får i uppdrag att inrätta ett medlemssamråd med Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds medlemskommuner som ska vara en dialogyta mellan
förbundet och dess medlemmar i strategiska utvecklingsfrågor och budget

-

Utöver budgetram tilldela ett engångsanslag på 390 tkr för 2017 för
omställningskostnader för Lilla Edet kommun.
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-

Inrättar en interimsdirektion för perioden den 1 oktober till 31 december 2016
för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Beslutet expedieras till
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun
Ekonomichefen
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§ 93
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till
interimsdirektionen för Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund, samt nominering av 1 revisor,
för tiden 2016-10-01—2016-12-31
Dnr 2014/KS0232

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo da Silva (S) och Peder Engdahl (M) till
ledamöter i interimsdirektionen.
2. Kommunfullmäktige väljer Peter Spjuth (V) och Lars Ivarsbo (C) till ersättare i
interrimsdirektionen.
3. Kommunfullmäktige bordlägger nominering av revisor till interrimsdirektionen.
Beslutet expedieras till
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Carlos Rebelo da Silva
Peder Engdahl
Peter Spjuth
Lars Ivarsbo
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§ 94
Antagande av ny finanspolicy
Dnr 2016/KS0274

Sammanfattning
Lilla Edets kommuns existerande finanspolicy är från 2007. En finanspolicy bör
revideras och vid behov justeras kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning
till de omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil
upprätthålls. Omvärlden och finansmarknaden har upplevd stora ändringar sedan
finanskrisen. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur befogenheter
skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de instruktioner och
riktlinjer som upptas i reglementet. Målsättning är att den finansiella verksamheten skall
drivas och regleras utifrån tydligt definierade mål och risknivåer.
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella
aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och
likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att
ansvarsfördelning och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av
finansnettot och finansiell påverkan på resultatet främjas.
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör kommunchefen och
finansfunktionen.
Finanspolicyn med tillhörande reglemente och riskinstruktion är utarbetad i samarbete
mellan kommunen och dess bolag och är därmed gemensam för kommunen och dess
bolag.
Ärendet
De två huvudsakliga ändringar i den nya finanspolicyn jämfört med den tidigare handlar
om kapitalbindning, räntebindning och fullmakter.
1) KAPITALBINDNING/ GENOMSNITTLIG LÖPTID OCH
FÖRFALLOPROFIL
Följande synpunkter är tänkvärda


Som kommun och kommunalt bolag har vi med tanke på förutsättningar och
kredit- rating, bästa tänkbara position på den svenska kreditmarknaden.
Uppsagda krediter kan vara en relevant händelse om svenska kommuner står

20

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-07
inför en konkurssituation. Detta är lite troligt. Statliga ingripande kommer innan
dess och med stöd från Riksbanken. Vi har dessutom alltid Kommuninvest, vår
egen bank, att vända oss till, om den övriga Svenska kapitalmarknaden skulle få
problem i en krissituation.


Kommuninvest har högsta möjliga kreditrating från såväl Moodys som Standard
& Poor. Man är penningpolitisk motpart hos Riksbanken. Med medlemskapet i
Kommuninvest kan vi anse oss ha en ”obegränsad” kapitaltillgång vid varje
tidpunkt. Nu kan även Riksbanken gå in och stötta vid behov. Av landets 290
kommuner och 20 landsting har man i dagsläget 272 kommuner och 8 landsting
som medlemmar.



Vi har konstaterat att en kapitalbindning inte nödvändigtvis säkerställer
kapitalförsörjningen om och när det verkligen behövs och att kostnaden är
betydande. Istället är det av avgörande betydelse att ha tillgång till en
kreditgivare med högsta möjliga rating och som har Riksbanken bakom sig i en
krissituation. Detta har vi säkerställt med vårt medlemskap i Kommuninvest.

Vi konstaterar att inte ens under finanskrisen värsta dagar återkallades något kapital från
kommuner eller kommunala bolag. Inte heller nekades någon förlängning av befintliga
krediter.
Slutsatsen är att kapitalbindningen inte är ett riskmått som är relevant i kristider,
framför allt inte när vi har tillgång till Kommuninvest, utan skall mer ses som ett sätt att
låsa in marginalerna, om och när detta är förmånligt. Sök istället generellt kreditgivare
med bästa möjliga rating och kapitaltillgång, men framför allt får en låg marginal
betydligt större betydelse. Genom en billigare finansiering uppnås bättre resultat, vilket
stärker bolagets/kommunens ställning inför framtiden.
Rekommendation:
I och med att en betydande och långsiktig förändring har skett på den svenska
kreditmarknaden rekommenderas att finanspolicyns ramar avseende kapitalbindningen
formuleras:



Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen regleras tills vidare
inte
Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare inte

Vi skall alltså inte förbise kapitalbindningen i finanspolicyn, endast konstatera att
riskmåttet f.n. är både svårt och kostsamt att efterfölja.
2) TILLÅTEN GENOMSNITTLIG RÄNTELÖPTID
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Bakgrund/motiv
Vi vill kraftfullt kunna förstärka vårt skydd mot betydande högre räntenivåer i
framtiden, när och om en sådan situation skulle uppkomma. Både korta och långa räntor
kommer med mycket stor sannolikhet att vara betydligt högre i framtiden men
tidshorisonten går inte att bedöma i dagsläget.
De långa räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer. Det finns i dagsläget inget som
tyder på att de ledande centralbankerna kommer att höja sina styrräntor kraftigt inom
den närmaste tiden. Däremot finns en betydande risk i de långa räntorna, vilka
diskonterar framtiden.
I dagsläget förser Centralbankerna marknaden med nästan obegränsad likviditet.
Samtidigt är skuldsättningen i många länder hög och fortsätter öka kraftigt.
Det är mycket stor risk att regeringar och centralbanker höjer eller tar bort
inflationsmålet, och släpper iväg inflationen för att rensa skuldberget.
Förnyad internationell oro eller kris på finansmarknaderna kan bidra till att de långa
räntorna ökar kraftigt.
Rekommendation
För att kunna utnyttja situationen med extremt låga räntenivåer rekommenderas att
finanspolicyn tillåter en genomsnittlig räntebindningstid på minst 1 år och högst 7 år.
Detta är enbart en defensiv strategi för att möjliggöra en långsiktig stabil utveckling av
räntekostnaderna.
3) Fullmakter
Ny finanspolicy föreslår
”Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall
kommunen/bolagen företrädas av namngivna behöriga personer.
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt
att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av styrelsen.”
I dag ges inte fullmakter med tidsbegränsning, och kommunen bör införa rutiner på
detta med årlig revision av fullmakter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 100
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 71
Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef, daterad 2016-07-06
Existerande finanspolicy från 2007, dnr. 2007/KS0234
Förslag till ny finanspolicy dnr. 2016/KS0274-1
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-24 § 100 att kommunstyrelsen antar tillhörande
reglemente och riskinstruktion
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar ny finanspolicy

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Lars Wijkmark, Leifab
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§ 95
Årsredovisning Tolkförmedling Väst
Dnr 2016/KS0199
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på 102 språk, varav
arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) är
vanligast. Dessa fem språk utgör ca 70% av samtliga tolkningar. Arabiska och
somaliska utgör tillsammans strax över 50% av samtliga tolkuppdrag.
Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet av språktolkar för
medlemmarna genom att driva gemensam språktolkförmedling. I språktolkförmedling
innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och
meddelandeservice. Tillgängligheten vid beställningar av språktolktjänster är god.
Under perioden januari-december har förbundet tagit emot över 339 000 beställningar,
varav ca 1,9% inte har kunnat tillsättas med tolk. Antal uppdrag som har utförts är ca
307 000.
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat 1 257 översättningsuppdrag. De
vanligaste översättningarna är från svenska, arabiska, engelska och persiska till
arabiska, engelska, svenska och somaliska. Under året har nästan 100 tolkar höjt sin
kompetensnivå till 1 C, sjukfrånvaron har minskat jämfört för tidigare år och
extrapersonal på timbasis har använts för att möta arbetstoppar.
Priserna till medlemskund sänktes per den 1 juli 2015 med anledning av att det kraftigt
ökande antalet beställningar medförde att förbundet annars skulle gå med ett stort
överskott. Priserna bedöms kunna ligga kvar på samma nivå under 2016.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8
mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 101
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-24 § 72
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-08-02
Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
Beslutet expedieras till
Tolkförmedling Väst
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§ 96
Förfrågan om särskild medlemsinsats hos
Kommuninvest år 2016
Sammanfattning
Nya lagkrav på bl.a. större kapital påverkar också Kommuninvest. Kommuninvest
föreningsstämma 2015-04-16 fastställda nya stadgar med möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Kommuninvest vill nu efterhöra om medlemmarna vill utnyttja möjligheten att erlägga
en särskild medlemsinsats.

Ärendet
Lilla Edets kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Orsaken till det
är att det då finns möjlighet att låna kapital hos det av Kommuninvest ek.för. helägda
bolaget Kommuninvest AB. Alla medlemmar har ett solidariskt borgensansvar, och har
intresse av at Kommuninvest förstärker sin kapitalbas, så att bolaget även
fortsättningsvis kan upprätthålla en god rating, vilket ger lägre upplåningskostnader.
Kommunen har vid ökad insats till Kommuninvest följande fördelar: Man reducerar
framtidig inbetalning av insatskapital. Man erhålla en ränta som ligger högre än en
normal upplåningsränta. Man stärker Kommuninvest AB, som man har solidarisk
borgensansvar för. Det är liten risk förbundet med insatskapitalet.
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När
en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
lägre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av
högsta insatsnivån. Av de 212 medlemmarna valde 9 av 10 att göra en så stor särskild
insats att medlemmen uppnådde den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Årsinsats i 2016 för Lilla Edet är 1 145 345. Lilla Edets kommuns totala insatskapital i
kronor blir då 5 410 510, som motsvarar 410,57 kronor per invånare. Ved att höja
insatsen till 450 kr per invånare (delnivå 1, 50% av högsta nivån), reduceras årlig
insatskapital med 50%. (första gången i 2017 – rabatt på ungefär 570 000). Då måste
Lilla Edets kommun betala 519 590 kronor extra till Kommuninvest under 2016. Lilla
Edets kommun kan också välja att betala ytterligare delnivå enligt tabell under:
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För att uppnå följande
insatsbelopp:
Miniminivå
50% av högsta nivån
75% av högsta nivån
Högsta nivån

200 kr/inv
450 kr/inv
675 kr/inv
900 kr/inv

Återstår följande
insatsbelopp
- Kr
519 590 kr
3 484 640 kr
6 449 690 kr

Betalar man upp till 75 % av högsta nivån, får man 75 % reduktion i årlig insats och
betalar man högsta nivån behöver man inte längre betala årlig insats till Kommuninvest.
Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdas av stämman 2016 till 2,0 %, som är en
betydlig högre nivå än tillsvarande låneränta i samma period. Räntan är en form för
överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel. Föreningen kan inte i förväg utlova vad räntenivån på
insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom
beslut i föreningsstämman. Föreningen informerar dock om att den eftersträvar att
kompensera medlemmarna med en rimlig ränta.
Efter 2017 års stämma kommer de medlemmar som då inte uppnått högsta
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att
ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 102
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 73
Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef, daterad 2016-07-04
Visar till ”Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016”
Finansiering
Under överskådlig tid har Lilla Edets kommun behov av upplånat kapital, så denna
placering måste ske med lånade pengar. Om löptiderna för ränteberäkning korrelerar
med varandra så bör detta vara ett lån som alltid genererar en avkastning som överstiger
lånekostnaden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun betalar högsta nivån av
insatskapital till Kommuninvest på 6 449 690 kronor under 2016.
Beslutet expedieras till
Kommuninvest
Lena Palm, kommunchef
Therese Allansson, bitr ekonomichef
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§ 97
Motion om beslutsuppföljning
Dnr 2016/KS0303
Sammanfattning
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Anna Larsson (MP) inkom 2016-08-29
med en motion om beslutsuppföljning.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2016-08-29.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Beslutet expedieras till
Administrativ chef
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§ 98
Motion om informationskampanj gällande källsortering av
tidningar och förpackningar
Dnr 2016/KS0313
Sammanfattning
Anna Larsson (MP) inkom 2016-09-06 med motion med förslag om
informationskampanj gällande källsortering av tidningar och förpackningar.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2016-09-06

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Beslutet expedieras till
Administrativ chef

29

