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§ 56
Utbildning i jämställdhetsintegrering
Sammanfattning
Innan dagens sammanträde med fullmäktige inleds, genomförs en utbildning
18.00-20.00 för kommunfullmäktige samt jämställdhetsberedningen avseende
jämställdhetsintegrering.
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§ 57
Meddelande från länsstyrelsen
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Enligt Länsstyrelsens beslut 2012-09-26 utses Roy Beckman (C) till ny ersät
tare i fullmäktige fr o m den 12 september 2012 t o m den 31 oktober 2014
efter avgående ersättaren Phillippe van Assche (C) .
Enligt länsstyrelsens beslut 2012-09-26 utses Elinor Svenungsson (C) till ny
ledamot efter avgående ledamot Ove Parkås fr o m den 12 september 2012 t o
m den 31 oktober 2014. Till ny ersättare utses Mattias Parkås (C) fr o m den
12 oktober 2012 t o m den 31 oktober 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
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§ 58
Avsägelser
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Sammanfattning
Avsägelse från Ove Parkås (C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrel
sen för mandatperioden 2011- 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslutet expedieras till
Ove Parkås
Personalavdelningen
Registrator
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§ 59
Fyllnadsval
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till ersättare i kommunstyrelsen
för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Linda Alsing (V) till ledamot i utbildningsnämnden
för mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktige väljer Ingemar Årebäck (C) till ersättare i miljö- och
byggnämnden för mandatperioden 2011-2014.

Beslutet expedieras till
De valda
Registrator
Personalavdelningen
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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§ 60
Svar på motion från Carl Carlsson (SD) om bearbetning
och tydligare uppföljning av elevattityder
Dnr 2012/KS0024 Dpl 100
Sammanfattning
Carl Carlsson (SD) yrkar att bildningsförvaltningen med en enkel enkät följer
upp elevernas förväntan om vilka arbeten de räknar med att skaffa sig och vilka
skolnivåer de avser att gå.
Vidare föreslås att skolan, efter uppföljning av enkäten, bearbetar eleverna så
att de förväntar sig mer av sig själva, sin skolgång och sitt liv. På så sätt kan
fler elever bättre nyttja de meriter som det syftade kvalitetslyftet på skolan
skall ge. Slutresultatet för de unga, menar Carl Carlsson, borde vara att de läm
nar skolan med bättre möjligheter och en vilja att nyttja dem.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden som föreslår att motionen
avslås.
Utbildningsnämnden bedömer att förskola och skola redan arbetar med de av
motionären yrkade åtgärderna bl a genom årliga enkäter som ligger till grund
för verksamhetsutveckling av skolan inom Göteborgsregionen och för enskilda
skolor och klasser, genom studie- och yrkesvägledning i grundskolan, samt
genom erbjudande till elever mellan 16-19 år att få studie- och yrkesvägledning
om olika gymnasieval och framtida yrkesval.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 93.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-16.
Utbildningsnämndens protokoll 2012-03-01/§ 16.
Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02/§ 4.
Motion om bearbetning och tydligare uppföljning av elevattityder 2012-01-09.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige avslår motionen.
Beslutet expedieras till
Carl Carlsson
Utbildningsnämnden
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§ 61
Svar på motion från Jörgen Andersson (C) angående
Klara-projekt
Dnr 2012/KS0101 Dpl 144
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) har inkommit med en motion om att Lilla Edets kommun
inför ett KLARA-projekt för ungdomar i åldern 16-20 år med finansiering från
kommunens sociala fond.
Jörgen Andersson pekar på att ungdomsarbetslöshet i kommunen idag är allde
les för hög och som politiker har man ett ansvar att sänka denna siffra och ge
unga en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och få ett bra liv i kommunen.
Centerpartiet vill använda KLARA-projektets idé för att fånga upp unga vuxna
i åldern 16-20 år och ge dem större möjlighet att hitta rätt väg till vuxenlivet.
Genom att vidareutveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningsliv
och andra aktörer i kommunen och med den sociala investeringsfonden som
finansiell bas uppnår vi detta.
Kommunen har tidigare arbetat med ett projekt ”KLARA” som vänt sig till
barn och ungdomar i grundskolan som behövt särskilt stöd. En uppföljning av
projektet visar att nästan samtliga deltagare har klarat grundskolan med kom
pletta betyg. En investering för såväl individen som för samhället.
Motionen har remitterats till individnämnden, utbildningsnämnden och kultur
och fritidsnämnden vilka föreslår avslag på motionen med bl a motiveringen att
man redan vidtar åtgärder för unga vuxna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 94.
Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30/§ 42
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2012-08-28/§ 26.
Individnämndens protokoll 2012-06-26/§ 49.
Motion angående KLARA-projekt.
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Forts § 61
Yrkande
Jörgen Andersson (C) med bifall av Peder Engdahl (M) yrkar följande:
Fånga upp unga vuxna i ålder 16-20 år genom att vidareutveckla samarbetet
mellan skolan, socialtjänsten, föreningslivet och andra aktörer i kommunen.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 2012-10-10/§ 94.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäk
tige bifaller Peter Spjuths yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige avslår motionen.
Reservation
Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Julia Färjhage (C), Peder
Engdahl (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Lars-Erik Anderström (M), Carl-Axel
Carlstein (M) och Zara Blidevik (M) reserverar sig till förmån för Jörgen An
derssons yrkande.
Beslutet expedieras till
Jörgen Andersson
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Individnämnden
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§ 62
Justeringar av ekonomiska ramar 2012-2013
Dnr 2012/KS0082Dpl 041
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar frågan om Gårdahallens framtid. Frågan
kommer, efter beredning, beslutas av kommunfullmäktige. Det förslag till be
slut som framkommer av tjänsteskrivelsen, dnr 2004/ULN0270, ger ökade
kostnader för kommunen dels innevarande år och dels kommande år. Dessa
nya kostnader måste finansieras.
Under innevarande år har kommunsektorn fått veta att AFA Försäkring betalar
tillbaka totalt 11,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukför
säkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting. Återbetalningen gäller
premier för åren 2007 och 2008. För Lilla Edets kommun innebär detta en åter
betalning på 9,6 miljoner kronor enligt de preliminära beräkningar som AFA
Försäkringar har gjort. Detta är engångspengar som påverkar 2012 års resultat.
Utöver finansiering av Gårdahallen finns några behov av engångskaraktär iden
tifierade. Dessa behov, inklusive Gårdahallen, skulle kunna finansieras under
år 2012 av AFA´såterbetalning som görs till kommunen.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden behandlar frågan om Gårdahallens framtid. Frågan
kommer, efter beredning, beslutas av kommunfullmäktige. Det förslag till be
slut som framkommer av tjänsteskrivelsen ger ökade kostnader för kommunen
dels innevarande år och dels kommande år. Dessa nya kostnader måste finan
sieras.
Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden beräknas enligt tjänsteskrivelsen öka
med 200 tkr för drift under andra halvåret 2012. Kostnaden för kommunstyrel
sen samma år beräknas till 500 tkr beroende på den realisationsförlust som
uppstår om beslut tas enligt tjänsteskrivelsen om Gårdahallen.
För att klara driften kommande år bedöms kultur- och fritidsnämndens ekono
miska ram behöva utökas med 400 tkr.
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Forts § 62
Under innevarande år har kommunsektorn fått veta att AFA Försäkring betalar
tillbaka totalt 11,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukför
säkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting.
Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008. För Lilla Edets kom
mun innebär detta en återbetalning på 9,6 miljoner kronor enligt de preliminära
beräkningar som AFA Försäkringar har gjort. Detta är engångspengar som på
verkar 2012 års resultat.
De ökade kostnader som uppstår 2012 för Gårdahallen kan finansieras via
denna återbetalning.
Utöver finansiering av Gårdahallen finns några behov av engångskaraktär iden
tifierade.
De är följande:
Ytterligare avsättning Högstorpsdeponin 1,5 miljoner kronor.
VA-dagvatten på Ström 0,6 miljoner kronor
Asfaltering 2,2 miljoner kronor
Även ovanstående behov, av engångskaraktär, skulle kunna finansieras under
år 2012 av AFAs återbetalning som görs till kommunen.
En osäkerhetsfaktor är ytterligare nedskrivningar av exempelvis biogasanlägg
ningen. Skulle det visa sig att en nedskrivning krävs finns utrymme för detta
inom resterande 4,6 miljoner kronor av AFAs försäkringsåterbetalning.
Vad gäller 2013 års kostnader för Gårdahallen föreslås en justering av ramar
inom Mål- och Resursplanen för år 2013, nämligen att 400 tkr flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 102.
Tjänsteskrivelse Dnr 2004/ULN0270.
Finansiering
Finansiering av ovanstående förslag till kostnadsökningar 2012 finansieras via
finansförvaltningens ökade intäkter från AFA Försäkringar.
För 2013 finansieras kostnadsökningarna genom en omfördelning från kom
munstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
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Forts § 63
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige beslutar enligt följande:
För år 2012 görs följande ramjusteringar.
Finansförvaltningen

+9,6 mkr

Finansförvaltningen

-5,0 mkr

Kommunstyrelsen

+0,5 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

+0,2 mkr

Samhällsbyggnadsnämnden

+4,3 mkr

För år 2013 görs följande ramjusteringar
Kommunstyrelsen

-0,4 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

+0,4 mkr

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 64
Gårdarinken, Lödöseborg
Dnr 2012/KS0183 Dpl 233
Sammanfattning
Gårdahallens föreningsekonomiska läge är i nuläget mycket ansträngt.
En genomlysning av Gårdahallen verksamhet och drift har genomförts och
föreslagna åtgärder innehåller t.ex. att Gårdahallens ekonomiska
förening överlåter hela anläggningen (inklusive tillhörande utrustning) till
LEIFAB till ett värde om ca 3 miljoner kronor.
Att driva Gårdahallens innebär en kostnad för kommunen både i hyra och drift.
Föreningarna beräknar att det rör sig om cirka 750 tkr netto årsvis. Detta base
rar sig på att man ska kunna hyra ut istid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-10/§ 96:
Kommunfullmäktige beslutar att ge Lilla Edets Industri och Fastighets AB
(LEIFAB) i uppdrag att förvärva Gårdahallen för 3 miljoner kronor. Kommu
nen tar ansvaret för den direkta verksamhetens omfattning och inriktning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-08-28/§ 23.
Förslag till beslut 2012-08-15/KS0715-81.
PM 2012-06-19.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar på en justering av kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att ge Lilla Edets Industri och Fastighets AB
(LEIFAB) i ägardirektiv att förvärva Gårdahallen för 3 miljoner kronor under
förutsättning att Gårdhallens ekonomiska förening upplöses.
Kommunen tar ansvaret för den direkta verksamhetens omfattning och inrikt
ning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Ingemar Ottos
sons yrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.
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Forts § 64
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Lilla Edets Industri och Fastighets AB
(LEIFAB) i ägardirektiv att förvärva Gårdahallen för 3 miljoner kronor under
förutsättning att Gårdhallens ekonomiska förening upplöses.
Kommunen tar ansvaret för den direkta verksamhetens omfattning och inrikt
ning.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
LEIFAB
Gårdahallens Ekonomiska Förening
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§ 65
Redovisning av ännu ej besvarade motioner
Dnr 2012/KS0076 Dpl003
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:
Motion från Tommy Nilzén (MP) om att ge barnen en giftfri vardag, ett förslag
om att kommunens förskolor miljödiplomeras (inkom 2012-03-15, remitterad
till utbildningsnämnden).
Motion från Karin Hallhagen (C) om cykelväg i Västerlanda (inkom 2012-06
29, remitterad till samhällsbyggnadsnämnden)
Motion från Peder Engdahl (M) om gång- och cykelbro i Göta (inkom 2012
05-30, remitterad till samhällsbyggnadsnämnden)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 97.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige godkänner redovisningen.
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§ 66
Tertialrapport 2 år 2012, januari - augusti, Lilla Edets
kommun
Dnr 2012/KS0196 Dpl 042
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet samt ekonomi och redovisar dessa
för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april med en uppföljningsrap
port, per augusti med ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningsla
gen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller au
gusti) och per decemberredovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2,
det vill säga perioden januari till och med augusti 2012.
Nämnderna har gjort en bedömning över sin förmåga att uppfylla sina grund
uppdrag. Idet stora hela så klara nämnderna av det, men vissa brister finns
inom utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnads
nämnden. Nämnder och styrelse har under året arbetat för att uppfylla de av
kommunfullmäktigefastställda prioriterade målen för 2012. Fyra av de tio må
len bedöms som möjliga att uppnå under året, tre bedöms inte komma att upp
nås och tre är inte möjliga att följa upp ännu.
I den av kommunfullmäktige beslutade mål- och resursplanen ingår två riktade
uppdrag, där ett uppfylls medan det andra har större svårighet att nås. Progno
sen för helåret pekar på mot ett överskott med 10,9 mkr, vilket är 7,9 mkr
bättre än budget. Negativa avvikelser prognostiseras inom kommunfullmäk
tige, individnämnden och omsorgsnämnden, medan finans samt miljö- och
byggnämnden prognostiserar ett överskott. Överskottet på finans avser till allra
största delen en engångsintäkt avseende återbetalning av tidigare inbetalade
försäkringspremier, AFA, med 9,6 mkr.
Utan denna skulle resultatet vara nere på 1,3 mkr, vilket då är sämre än det
budgeterade resultatet på 3,0 mkr. I prognosen inryms en kostnad på 0,8 mkr
avseende kommunens del i skredriskutredningar (10 % av totalkostnaden). Yt
terligare två lite större osäkerhetsposter som kan påverka resultatet negativt
finns. Dessa är ishallen i Lödöse samt en värdering av biogasanläggningen.
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Forts § 66
Volymen avseende investering bedöms ligga på 35,7 mkr, vilket är högre än
budget. Överskridandet orsakas främst av att förorenad mark upptäckts vid ett
antal markarbeten, och sanering måste genomföras. Exploateringsvolmen be
döms bli netto30,5 mkr. Med en budget om 9 mkr är överskridandet 21,5 mkr
och det avser inköp av råmark som kommunstyrelsen fattat beslut om.
Med denna prognos, resultat med +10,9 mkr, uppfyller kommunen kravet på en
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning
Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2012-10-15.
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2012.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 99.
Ekonomichefens skrivelse 2012/KS0196-2.
Tertialrapport 2 avseende Lilla Edets kommun 2012/KS0196-1.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige godkänner tertialrapport 2 för 2012.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 67
Sammanträdestider 2013
Dnr 2012/KS0181 Dpl 006
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider
för fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 100.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar 2013:
Kommunfullmäktige
27 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 11 september, 23 oktober, 20
november, 11 december.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 68
Annonsering av fullmäktiges sammanträden 2013
Dnr 2012/KS0182 Dpl 006
Sammanfattning
Annonsering 2011 har skett i ttela samt i Alekuriren. Kungörelsen har även
publicerats på kommunens hemsida. Inför årets första sammanträde infördes en
sammanställning i Göteborgs-Posten över årets sammanträdestider. Nedanstå
ende förslag utgår från att annonsering sker på samma sätt som för 2012.
1. Annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i ttela samt i Alekuri
ren.
2. Kungörelsen skall publiceras på kommunens hemsida.
3. I Göteborgs-Posten skall inför 2013 års första sammanträde införas en
sammanställning över fullmäktiges sammanträdestider samt att ytterligare in
formation kan inhämtas på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 101.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Fullmäktige beslutar enligt följande:
1. Annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i ttela samt i Alekuri
ren.
2. Kungörelsen skall publiceras på kommunens hemsida.
3. I Göteborgs-Posten skall inför 2013 års första sammanträde införas en
sammanställning över fullmäktiges sammanträdestider samt att ytterligare in
formation kan inhämtas på kommunens hemsida.

Beslutet expedieras till
Registrator
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§ 69
Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensions
förmåner – revidering av bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun
Dnr 2012/KS0191 Dpl 024
Sammanfattning
I kommunens ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda”
regleras avsättningen för förlorad pensionsförmån för förlorad arbetsinkomst.
Enligt § 8, i samma bestämmelser, är den årliga avgiften 3,5 % av den sam
manlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.
Tjänstepensionerna på både privat och offentlig sektor har under senare år för
ändrats i grunden. Förändringarna innebär bl a att pensionsavgiftsnivån numera
är 4,5 % i pensionsavtalen både på den kommunala och privata arbetsmark
naden.
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att höja för
de förtroendevalda på motsvarande sätt. I flera pensionsavtal utgår högre pens
ionsavgifter t ex beroende på inkomst och ålder men rekommendationen inne
bär att man inte tar hänsyn till detta för att göra det mer hanterbart. Ersättning
en på 4,5 % kan anses motsvara lagens krav om skälig ersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-10/§ 95.
Personalchefens tjänsteskrivelse 2012/ KS 0191.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Kommunfullmäktige beslutar om förändring i § 8 ”Bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda” på så sätt att pensionsavgiften för ersätt
ning för förlorad arbetsförtjänst ändras från nuvarande 3,5 %, på det årliga be
loppet, till 4,5 %. Förändringen gäller från och med ersättning som betalas ut
2012.
Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
Kanslichefen
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