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Sammanträdet ajourneras kl. 09.00-09-30, 09.45-10.10
Beslutande
Ledamöter
Ingemar Ottosson (S)
Minna Salow (S)
Leif Håkansson (S)
Kim Pedersen (V)
Peter Spjuth (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Jörgen Andersson (C)
Peder Engdahl (M)
Tomy Granqvist (M)
Susanne Onsdal (MP)
Tjänstgörande ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M) tjänstgör för Marie-Louise Nielsen (KD)

Övriga närvarande
Ersättare
John Nordling (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Ove Parkås (C)
Tjänstemän
Johan Fritz, kommunchef
Lena Palm, kanslichef
Martina Forsgren, kommunsekretare
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§ 33
Fyllnadsval
Dnr 2011/KS0013 Dpl 110

Kommunstyrelsens beslut
Minna Salow (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet expedieras till:
Den valda.
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§ 34
Redovisning av ännu ej besvarade motioner
Dnr 2012/ KS0076 Dpl 003
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:
Motion från Jörgen Andersson (C) angående förstärkning av
näringslivsområdet,
personellt och ekonomiskt (inkom 2011-12-19).
Motion från Carl Carlsson (SD) om bearbetning och tydligare uppföljning av
elevattityder (inkom 2012-01-10).
Motion från Tommy Nilzén (MP) om att ge barnen en giftfri vardag, ett förslag
om att
kommunens förskolor miljödiplomeras (inkom 2012-03-15).
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2012/KS0076-1.
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
Redovisningen godkänns.
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§ 35
Motion från Moderaterna angående väg 642 mellan
Västerlanda och Ucklum
Dnr 2011/KS0227 Dpl 100
Sammanfattning
Peder Engdahl (M) har i motion till kommunfullmäktige uppmärksammat att
väg 642 mellan Västerlands och Ucklum är undermålig och att vägkropp
behöver förstärkas och att ny beläggning behövs. Motionären menar att
kommunen ska uppmana Trafikverket att åtgärda dessa brister snarast.
Väg 642 som är Trafikverkets väg, har eftersatt underhåll. Kommunen har
kontinuerlig dialog med Trafikverket om de vägar som myndigheten ansvarar
för inom kommunen. Kommunens representanter skall naturligtvis i dessa
dialoger ta upp frågan om väg 642.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna angående väg 642 mellan Västerlands och Ucklum,
2011/KS0140-1.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0227-3.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/§ 23.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunens representanter tar upp
frågan om väg 642 med Trafikverket.
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§ 36
Internkontroll kommunstyrelsen; uppföljning för år 2011
Dnr 2012/KS0021 Dpl 040
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse skall enligt internkontrollreglementet årligen upprätta
en interkontrollplan och även årligen redovisa uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden har fastsällts för kommunstyrelsen 2011:
- Utbetalning av bidrag inom kommunstyrelsen
- Avtalstrohet
- Utbetalning av lön
- Utbetalning via ekonomisystemet
- Utbetalning via bank
- Om inköp skett från närstående till den som genomfört inköpet.
Kontroller visar att för utbetalning av bidrag och utbetalning av lön finns
fungerande rutinbeskrivning. När det gäller avtalstrohet saknas
rutinbeskrivning. Den genomgång ekonomiavdelningen genomfört visar på
dålig följsamhet. Ett arbete pågår dock med att kartlägga och styra upp
inköpsrutinerna i kommunen.
Internkontroll har inte genomförts avseende utbetalning via ekonomisystemet,
inköp från närstående, samt utbetalning via bank. Inköp från närstående
kommer att regleras i reglerna för Lilla Edets kommuns inköps- och
upphandlingspolicy.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2010/KS0345.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 24.
Kommunstyrelsens beslut
De kontroller som inte genomförts under 2011 tas med i internkontrollplanen
för 2012.
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§ 37
Internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2012
Dnr 2011/KS0316 Dpl 040
Sammanfattning
Varje nämnd och styrelse skall enligt internkontrollreglementet årligen upprätta
en interkontrollplan och även årligen redovisa uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Följande granskningsområden föreslås för kommunstyrelsen 2012:
-

Utbetalning via ekonomisystemet

-

Utbetalning via bank

-

Representation - intern/extern, t.ex. måltider för köks-/skolpersonal

-

Inköp av tjänster - finns det avtal?

-

Synpunktshantering via webben - uppföljning av rutiner

Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2011/KS0316.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 25.
Kommunstyrelsens beslut
Internkontrollplan 2012 för kommunstyrelsen fastställs enligt ovan.
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§ 38
Uppföljning av nämndernas internkontroll år 2011
Dnr 2010/KS0345 Dpl 040
Sammanfattning
Varje nämnd skall upprätta kontrollrutiner för den interna kontrollen
Uppföljningen av dessa skall ske senast i samband med att nämndernas
årsrapporter behandlas.
Samtliga nämnder förutom utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden har upprättat granskningsområden för 2011. Av de
nämnder som upprättat granskningsområden har uppföljning av granskningarna
återrapporterats till nämnderna med undantag av bygg- och miljönämnden.
För de nämnder som erhållit rapporter bedöms den interna kontrollen som
genomförd på ett tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2010/KS0345.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 26.
Kommunstyrelsens beslut
För de nämnder som fått rapporter bedöms den interna kontrollen som
genomförd på ett tillfredsställande sätt.
Miljö- och byggnämnden uppmanas att skyndsamt behandla uppföljningen av
2011 års kontrollplan. Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
uppmanas att säkerställa att kontrollrutiner fortsättningsvis upprättas och följs
upp.
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 39
West Swedens framtida inriktning och organisation
Dnr 2012/KS0042 Dpl 106
Sammanfattning
West Swedens styrelse har efter en intern process samt dialogmöten med
kommunalförbund och regioner, sänt ut ett förslag till ändringar av
organisation och arbetssätt till medlemskommunerna för synpunkter. Förslaget
berör tre områden; projektverksamheten, Brysselverksamheten samt
medlemsavgiften. Synpunkter ska lämnas senast den 29 mars 2012.
Projektverksamheten – West Swedens styrelse föreslår att den är oförändrad
men har för avsikt att förbättra rapportering, analys och uppföljning av
projektverksamheten.
Brysselverksamheten – styrelsen föreslår att VD:s stationeringsort ska vara
Göteborg. Nuvarande inriktning på dels projektverksamhet, dels planering och
genomförande av evenemang, studiebesök, vägledning för grupper och
enskilda mm ändras. Projektverksamheten behålls och utvecklas för att stödja
Göteborgskontoret. Däremot försvinner det traditionella
representationskontoret och dess funktioner. Istället vill man erbjuda en
gemensam plattform för samverkan och samarbete mellan olika organisationer,
ett ”Västsveriges Hus”. Här ska varje medlem själv kunna välja att ha egen
representation, använda kontorsrum, använda West Sweden som vägledning
och dörröppnare. Göteborgskontoret ansvarar för utbildningsverksamheten.
Medlemsavgiften – föreslås vara oförändrad, 5 kr/ invånare och år för
kommuner.
Beslutsunderlag
West Swedens förslag till förändrad organisation och inriktning,
2012/KS0042-2.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 27.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0042.
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun konstaterar att den föreslagna förändringen av West
Swedens arbete är ett steg i rätt riktning och tillstyrker förslaget.
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forts. § 39
Utöver föreslagen inriktning önskar Lilla Edets kommun att West Sweden får
en tydligare inriktning i sitt arbete att stödja medlemskommuner i det konkreta
arbetet med att söka samarbete och medel från EU. Små och medelstora
kommuners framgång i EU-samarbete är många gånger beroende av eldsjälar.
Finns inte dessa behövs ett mer konkret stöd av West Sweden.
Lilla Edets kommun har ansökt om deltagande i West Swedens så kallad
WEPA-process som kommunen bedömer vara en god hjälp för att identifiera
och prioritera områden för kommande EU-projekt. Vi anser dock att
projektutvecklingsstödet enligt WEPA-modellen borde vara en del av
medlemskapet och inte avgiftsfinansierad som idag.
Beslutet expedieras till:
West Sweden
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§ 40
Motion från Sverigedemokraterna – skolavslutning i
kyrkan
Dnr 2012/KS0025 Dpl 100
Sammanfattning
Carl Carlsson (SD) har inkommit med en motion om att kommunens skolor bör
beordras att ge möjlighet till avslutning i kyrka för alla elever i samband med
skolavslutning.
Dessutom yrkar Carl Carlsson att skolan även tillåter elever som vill få kristen
välsignelse, höra bön etc., ledigt i direkt anslutning till avslutningen. Detta så
att kan göras i samband med kyrkobesök utan att det motsäger Skolverkets
krav om icke-konfessionell undervisning, dvs. ett krav om att det inte får
förekomma religiösa inslag.
Beslutsunderlag
Motion om skolavslutning i kyrkan, 2012/KS0025-1.
Tjänsteskrivelse av tillförordnad bildningschef, 2012/KS0025-4
Utbildningsnämndens protoko112012-02-02/§ 3.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/§ 28.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
fjärde stycket stryks i beslutsmotiveringen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till Ingemar
Ottossons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
fjärde stycket stryks och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Fullmäktige besvarar motionen enligt följande:
Enligt skollagen ska en skolas utbildning vara fri från religiösa inslag.
Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell
inriktning. Skolavslutningen är en del av elevernas utbildning och en
betydelsefull del av skolans verksamhet. Alla elever ska kunna delta i samband
med avslutningen utan att elever eller föräldrar känner att det blir ensidigt
påverkade i någon trosinriktning.
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forts. § 40
Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron
och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller
trosbekännelse.
Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.
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§ 41
Verksamhetsinriktning och budget för
Göteborgsregionen (GR) år 2013
Dnr 2012/KS0038 Dpl 106
Sammanfattning
Förslaget till budget för 2013 innebär i huvudsak fullföljande av pågående
verksamhet även om fokus förändras över tiden.
Lilla Edets kommun noterar att ingen höjning av avgiften på 74,11 kronor per
invånare föreslås, vilket ur kommunens synvinkel är positivt.
Lilla Edets kommun har i övrigt inget att erinra mot budgetförslaget som är väl
avvägt.
Beslutsunderlag
Göteborgsregionens budgetunderlag, 2012/KS0038-1.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2012/KS0038-2.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 29.
Kommunstyrelsens beslut
Lilla Edets kommun noterar att ingen höjning av avgiften på 74,11 kronor per
invånare föreslås, vilket ur kommunens synvinkel är positivt.
Lilla Edets kommun har i övrigt inget att erinra mot budgetförslaget som är väl
avvägt.
Beslutet expedieras till:
GR
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§ 42
Motion om att inrätta kombitjänster i kommunen, särskilt
inom räddningstjänsten
Dnr 2011/KS0140 Dpl 101

Sammanfattning
Jörgen Andersson (c) har lämnat in en motion som föreslår att det inrättas
kombitjänster i kommunen, särskilt inom räddningstjänsten. En kombitjänst är
en anställning där den anställde har två befattningar. Som exempel kan tas en
tjänst där man både är skolvaktmästare och brandman.
Det finns inget formellt hinder mot att kommunen inrättar kombitjänster.
Fördelen med kombitjänst är att det kan vara ett sätt att lättare kunna rekrytera
vissa tjänster.
Det är dock ett antal svårigheter med denna typ av tjänst. Det måste finnas rätt
typ av tjänster, rätt kompetens hos personalen och rätt förutsättningar på
arbetsplatsen. Det uppkommer också kostnader för kommunen med
kombitjänster. Exempelvis är fast anställda brandmän betydligt dyrare än
deltidsbrandmän.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att ett införande
av kombitjänster ger större nackdelar än fördelar, ett ytterligare skäl är de
ökade kostnader som kombitjänster medför. Kommunen bör dock ha en positiv
inställning till anställda i Lilla Edets kommun som vill åta sig ett uppdrag som
deltidsbrandman där den anställde har de kvalifikationer som krävs och att
denne arbetar med den typ av arbetsuppgifter som medger en snabb
inställelsetid vid beredskap.
Beslutsunderlag
Motion av Jörgen Andersson (C) om inrättande av kombitjänster,
2011/KS0140 -1.
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14/ § 30.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2011/KS0140-4.
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forts. § 42
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar på att motionen bifalls.
Leif Håkansson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag om att motionen
avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena finner att kommunstyrelsen
bifaller Leif Håkanssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunens grundinställning att ställa
sig positiv till anställda som vill arbeta som deltidsbrandman bibehålls.
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§ 43
Anställning av förvaltningschef vid
bildningsförvaltningen
Dnr 2011/KS0151 Dpl 023
Sammanfattning
Kommunchefen informerar om den pågående rekryteringen av förvaltningschef
vid bildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i delegation att teckna anställningsavtal.
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§ 44
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2011/KS0015 Dpl 106
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras om pågående arbete i GR, vilket bland
annat inrymmer frågor om infrastruktur, kapacitetsutredningen samt
arbetslöshet i Göteborgsregionen.
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§ 45
Övrigt
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras kort om att Statens Geologiska Institut
(SGI) kommer publicera en rapport om Göta Älv-utredningen samt
informationsinsatser kring detta.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 46
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se
bilaga till § 46).
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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§ 47
Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsförteckning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av
delegationsbeslut (se bilaga till § 47).

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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