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§ 205
Godkännande av dagordning
Tillkommande



Initiativärende – Framtidens investeringskostnader
Initiativärende – riktlinjer för invånardialog

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg.
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§ 206
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 207
Mål och resursplan 2021
Dnr KS 2020/118
Sammanfattning
Framtagandet av Mål- och Resursplanen för 2021 har arbetats fram genom
budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av
kommunfullmäktige har deltagit.
Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2021 kring de ekonomiska målen, de
ekonomiska ramarna, den politiska viljeinriktningen samt förslag till uppdrag för
nämnder och styrelser.
Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara.
Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat, vilket visas av soliditeten inklusive hela
pensionsförpliktelsen, som har minskat kraftigt sedan 2009 och uppgick vid bokslutet
2019 till minus 21 procent. För att förbättra soliditeten krävs det att verksamheterna har
en god budgetföljsamhet så att det finansiella målet uppnås.
Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan
ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att
bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet.
Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera
svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas
långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs,
För mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokratioch samhällsutvecklingsuppdraget:
– Bra boende och livsmiljö
– Ökad hälsa och välbefinnande
– Hållbar miljö
– Attraktivt företagsklimat
Utöver målområdena formulerar Kommunfullmäktige även sju st. uppdrag till nämnder
som beskrivs i Mål- och Resursplanen 2021
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god
ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god
ekonomisk hushållning att:
•
samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret
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•

en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året,
eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i
målformuleringen

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till
kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande:
Redovisat resultat vid 2022 års utgång ska vara lägst 2 procent av verksamhetens
nettokostnad
Kommunens behöver stärka sina resultat på sikt. Vid 2022 års utgång ska det
redovisade resultatet vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. För att nå dit
behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med effektiviseringar av verksamheterna.
Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En utgångspunkt att arbeta utifrån
är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje enskilt år.
Redovisat resultat är lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad år 2021
2021 års resultat ska vara lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad. För att klara
det långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat av verksamhetens nettokostnad
behöver dock alla verksamheter redan nu ställa om och effektivisera ytterligare då
effekterna många gånger är förskjutna i tid.
Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser.
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del
av de totala tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till
totala tillgångar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen,
tillgångarnas och skuldernas förändring. Strävan är att minska skuldbelastningen och
därmed frigöra utrymme på driftsresultatet
En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2021.
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala
ekonomi skall vara i balans
Budgetförutsättningarna är följande:
•

•
•

Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat
resultat är lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad 2021
samt att nå 2 procent av verksamhetens nettokostnad 2022 samt att
soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet
inklusive samtliga pensionsförpliktelser.
Skattesatsen är oförändrad 2021 på 22:37 kr per skattekrona
Uppräkning av löner 2,2 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,2
procent)
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•
•
•

Kompensation ges för prisindex (beräknas enligt SKL ligga på 0,7
procent)
För 2021 beräknas invånarantalet uppgå till 14 200 för år 2022 öka
till 14 250 samt 14 300 personer år 2023
Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för
kommunsverige.

Lönekostnader
För 2021 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt.
De kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar, dock med ett tak på
2,2 procent i löneökningar för varje nämnd. Vad som avses är resultatet av de
förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser
löneökningarna för befintlig personal
Förändringar
En ny politisk organisation träder ikraft i Lilla Edets kommun från 1 januari 2021
innebärande att de ekonomiska ramarna behöver anpassas till den nya organisationen.
Förändringen innebär att omsorgsnämnden och individnämnden slås ihop till en
socialnämnd. Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden slås ihop till
samhällsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden delas och verksamhet fördelas på
samhällsnämnden och bildningsnämnden. Kulturhuset Eden tillförs Bildningsnämnden.
Kost, städ och vaktmästeri tillförs samhällsnämnden. Ramarna för 2021 är fördelade
utifrån den nya nämndsorganisationen.
Utöver uppräkningar för lönekostnader och prisökningar samt kompensation för ökade
kapitaltjänstkostnader när investeringarna är genomförda görs följande justeringar:
Revisionen tillförs 140 tkr. Den förändrade politiska organisationen innebär merarbete
för revisionen. De har även efterfrågat resurser för mer djuplodande
verksamhetsgranskningar.
Kommunstyrelsen
Ramen för kommunstyrelsen ökar med 900 tkr.
Kommunstyrelsen tillförs 2 100 tkr för ökad budgetomslutning
för SBRF efter en överenskommelse mellan
medlemskommunerna i SBRF bland annat för att klara kraven
från arbetsmiljöverket och länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen budget reduceras med 2 000 tkr där
inriktningen är att minska kostnaderna för Soltak it.
Kommunstyrelsens budget reduceras med 500 tkr för
effektivisering kopplat till att tjänstekoncessionskontraktet med
Folkets hus upphör och verksamheten övergår i kommunal regi.
Resterande 1 200 tkr som fanns avsatta för
tjänstekoncessionskontraktet överförs till bildningsnämnden som
ansvarar för Kulturhuset Eden.
Kommunstyrelsen tillförs 1 500 tkr som avsätts till
socialnämnden att eftersöka om försörjningsstödet eller
omhändertagandena ökar. Se Corona-effekter nedan.
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-

Kommunstyrelsen tillförs 1 000 tkr som avsätts till
bildningsnämnden för omställning

I Mål- och Resursplanen framgår också investeringsnivån samt nivån på
exploateringsverksamheten
Nämnderna betalar ränta på investeringarna, internränta som erläggs till finansenheten,
vilken för år 2021 fastställs till 2,4 procent.
För 2021 fastställs investeringsutrymmet till 62 860 tkr, varav 29 860 tkr inom
skattefinansierad verksamhet och 33 000 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
Exploateringsutgifterna fastställs till maximalt 8 900 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-12
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12
Mål- och Resursplan 2021
Ekonomiska konsekvenser
Budgetförslaget 2021 innebär ett budgeterat resultat på 13,5 mnkr vilket motsvarar 1,6
procent av verksamhetens nettokostnader.
Andreas Freiholz (SD), Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) meddelar
att de inte deltar i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Spjuth (V), Kjell Johansson (S), Tommy Nilzén (MP), Marie-Louise Nielsen
(KD), Jörgen Andersson (C) och Michelle Winkel (L) tillstyrker Julia Färjhages
yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastslår:
 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2021,
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan
2021
 Uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2021
 att skattesatsen för år 2021 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent
 Kommunbidrag avseende år 2021:
a. Kommunfullmäktige till 900 tkr
b. Revision till 801 tkr.
c. Kommunstyrelsen till 90 210 tkr.
d. Överförmyndarnämnden till 1 885 tkr.
e. Samhällsnämnden till 68 691 tkr.
f. Socialnämnden till 302 257 tkr.
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h. Bildningsnämnden till 372 518 tkr.
 Den centrala lönepotten fastställs till 20 042 tkr
 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för
löneökningarna upp till 2,2 procent efter 2021 års lönerörelse.
 För år 2021 fastställs även:
 investeringsutrymmet till 62 860 tkr, varav 29 860 tkr inom
skattefinansierad verksamhet och 33 000 tkr inom
avgiftsfinansierad verksamhet.
 AB Edethus investeringsutrymme till maximalt 87 mkr.
 kapitaltjänstkostnader till 2 500 tkr
 exploateringsutgifterna till maximalt 8 900 tkr.
 volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.
 den ekonomiska planen för åren 2022 – 2023.
 att Mål- och Resursplanen 2021 fastställs i allt övrigt.
2. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 155
angående anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster från
och med 2020-12-31.
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§ 208
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden,
bildningsnämnden, samhällsnämnden och jävsnämnden
Dnr KS 2020/322
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen obligatoriskt att fullmäktige ska bestämma
om nämndernas verksamhet, sammansättning och arbetsformer i ett reglemente. I
reglementena ska ansvarsfördelningen mellan nämnderna klargöras både avseende
kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag och de uppgifter som kommunen
frivilligt tagit på sig.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen eller annan författning samt i särskilt
reglemente för var och en av kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsnämnden gäller följande gemensamma reglemente som i tillämpliga delar även
gäller för jävsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-12 § 130
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-10-02
Förslag till gemensamt reglemente
Kommunstyrelsens beslusförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt reglemente för kommunstyrelsen,
bildningsämnden, jävsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
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§ 209
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/326
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen obligatoriskt att fullmäktige ska bestämma
om nämndernas verksamhet, sammansättning och arbetsformer i ett reglemente. I
reglementena ska ansvarsfördelningen mellan nämnderna klargöras både avseende
kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag och de uppgifter som kommunen
frivilligt tagit på sig.
Efter överläggningar med partiernas gruppledare och kommunalråden samt interna
överläggningar på förvaltningsnivå har förslag till reglementen arbetats fram.
Överläggningarna har resulterat i att även kommunstyrelsens reglemente behöver
revideras samtidigt ha redaktionella ändringar gjorts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-12 § 131
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-10-02
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om reglemente för
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden 2020-12-31.
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§ 210
Reglemente för socialnämnden
Dnr KS 2020/325
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen obligatoriskt att fullmäktige ska bestämma
om nämndernas verksamhet, sammansättning och arbetsformer i ett reglemente. I
reglementena ska ansvarsfördelningen mellan nämnderna klargöras både avseende
kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag och de uppgifter som kommunen
frivilligt tagit på sig.
Efter överläggningar med partiernas gruppledare och kommunalråden samt interna
överläggningar på förvaltningsnivå har förslag till reglementen arbetats fram.
Socialnämndens reglemente är i stort sett en ihopslagning av nuvarande omsorgsnämnd
och individnämnds reglemente. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-12 § 132
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-10-02
Förslag till reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för socialnämnden i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om reglementen för
omsorgsnämnden och individnämnden 2020-12-31.
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§ 211
Reglemente för bildningsnämnden
Dnr KS 2020/323
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen obligatoriskt att fullmäktige ska bestämma
om nämndernas verksamhet, sammansättning och arbetsformer i ett reglemente. I
reglementena ska ansvarsfördelningen mellan nämnderna klargöras både avseende
kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag och de uppgifter som kommunen
frivilligt tagit på sig.
Efter överläggningar med partiernas gruppledare och kommunalråden samt interna
överläggningar på förvaltningsnivå har förslag till reglementen arbetats fram.
Utöver nuvarande utbildningsnämndens reglemente har bl a tillkommit ansvar för:
o
o
o
o
o
o

Kultur- och fritidsfrågor med undantag av lokaler och anläggningar
Bibliotek
Kulturskola
Föreningsutveckling
Kulturhuset Eden
Ungdomscoacher

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-10-02
Förslag till reglemente för bildningsnämnden
Yrkande
Michelle Winkel (L) yrkar att punkterna från ”stimulera till ett brett fritids- och
kulturliv i kommunen samt stödja föreningars och enskildas arbete inom dessa
områden” till ”kommunens konstsamling/konstutsmyckning” flyttas till
samhällsnämndens reglemente.
Tommy Nilzén (M) bifaller Micelle Winkels yrkande.
Johan Sösaeter Johansson (SD), Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Kjell
Johansson (S), Peter Spjuth (V) och Anne-Lie Palm (S) yrkar avslag på Michelle
Winkels ändringsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Michelle Winkels
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar därefter att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för bildningsnämnden i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om reglemente för
utbildningsnämnden från 2020-12-31.
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§ 212
Reglemente för samhällsnämnden
Dnr KS 2020/324
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen obligatoriskt att fullmäktige ska bestämma
om nämndernas verksamhet, sammansättning och arbetsformer i ett reglemente. I
reglementena ska ansvarsfördelningen mellan nämnderna klargöras både avseende
kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag och de uppgifter som kommunen
frivilligt tagit på sig.
Efter överläggningar med partiernas gruppledare och kommunalråden samt interna
överläggningar på förvaltningsnivå har förslag till reglementen arbetats fram.
Nuvarande miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens reglemente har slagit ihop
och de stora områdena som tillkommit är ansvar för kost/städ/vaktmästeri, lokaler och
anläggningar samt tillgänglighetsfrågorna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-12 § 134
Tjänsteskrivelse från administrativa avdelningen, daterad 2020-10-02
Förslag till reglemente för samhällsnämnden
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för samhällsnämnden i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om reglementen för miljö- och
byggnämnden samt tekniska nämnden från 2020-12-31.
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§ 213
Reglemente för jävsnämnden
Dnr KS 2020/327
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07 om förändrad politisk organisation från 1
januari 2021 med en socialnämnd, en bildningsnämnd och en samhällsnämnd med
tillhörande arbetsutskott.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att föreslå nya reglementen.
Jävsnämnd ansvarar för tillsyn, beslut och övriga myndighetsutövningar i ärenden
där samhällsnämnden inte får utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och
objekt som nämnden själv bedriver och därmed på grund av jäv inte kan fatta beslut.
o

o

Nämnden bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där
annan ansvarig nämnd är förhindrad att fullgöra uppgiften på grund av att den företräder
kommunen som part.
Nämnden svarar för i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan
verksamhet som annan ansvarig nämnd är förhindrad att utöva på grund av att den själv
bedriver verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-10-02
Förslag till reglemente för jävsnämnden
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige inrättar en jävsnämnd i Lilla Edets kommun från
2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för jävsnämnden i Lilla Edets
kommun att gälla från 2021-01-01.
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§ 214
Initiativärende - Framtidens investeringskostnader
Dnr KS 2020/340
Sammanfattning
Kjell Johansson (S) inkom 2020-10-19 med ett initiativärende om framtidens
investeringskostnader.
Kjell Johansson yrkar:


att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa hur stora alla
investeringars kapitaltjänstkostnader enligt ovan blir för perioden 2023 till 2040



att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa hur stora
kapitaltjänstkostnader det blir för investeringar enligt ovan samt fördelas mellan
skattekollektivet respektive V/A-kollektivet



att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur
kapitaltjänstkostnader för kommande investeringar ska finansieras från 2023 och
framåt



att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur driftkostnaderna
ökar eller minskar med investeringar enligt ovan.



att kommunledningsförvaltningen presenterar resultatet av uppdragen till 2021
års 2:a kommunfullmäktige i februari

Beslutsunderlag
Initiativärende, daterat 2020-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärende till förvaltningen för beredning.

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 215
Initiativärende - riktlinjer invånardialog
Dnr KS 2020/339
Sammanfattning
Kjell Johansson (S) inkom 2020-10-19 med ett initiativärende om riktlinjer för
invånardialog.
Kjell Johansson yrkar att riktlinjer för invånardialog tas fram och implementeras i
kommunens beslutsprocesser.
Beslutsunderlag
Initiativärende, daterat 2020-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ellinor Östlund, kommunikationschef
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