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Ersättare
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Göran Sühl (S)
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Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Johan Nyhus (S), kommunalråd i Göteborgs kommun, § 2
Lars Ivarsbo, vice ordförande utbildningsnämnden, § 8
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§1
Tillkommande och/eller utgående ärende
Sammanfattning
Utöver utsänd dagordning föreslår ordföranden att följande ärende behandlas på dagens
sammanträde:


Motion om omprövning av beslutet att stänga Prästkragens förskola i Haegerska
villan.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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§2
Västsvenska paketet – ett samhällsbygge som bidrar till en
attraktiv, hållbar och växande region
Dnr 2014/KS0010
Sammanfattning
Syftet med Västsvenska paketet är att det ska bli lättare att ta sig fram, och vi får bättre
och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö
och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika
platser i Västsverige. Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§3
Valärende
Dnr 2011/KS0013
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde anmäls inga valärende.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår.
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§4
Budgetjustering 2014, nr 1
Dnr 2014/KS0022
Ärendet
Individnämnden och utbildningsnämnden har begärt utökade ekonomiska resurser
avseende år 2014. Individnämnden yrkar, via ett beslut i dess arbetsutskott – ej beslutat
i nämnden, ytterligare 3 500 tkr och utbildningsnämnden 4 200 tkr. Som skäl till detta
hänvisar individnämnden främst till att antalet långvariga placeringar av barn ökat
betydligt mer än förväntat, ett ökat behov av personalförstärkning för att kunna
upprätthålla en rättssäker verksamhet (tillsynsmyndigheter har påpekat detta vid
inspektion) och utökade lönekostnader. Utbildningsnämndens skäl avser
befolkningsökningen, vilken är större än den som budgeterats för året, som leder till att
fler barn, främst i förskoleålder, ska omhändertas i den kommunala verksamheten.
Kommunens budgeterade resultat 2014 är 3 900 tkr och den senaste prognosen
avseende intäkter via skatter och utjämningssystem pekar på att dessa överstiger den
budgeterade nivån med 8 300 tkr.
Då de begärda resursförstärkningarna totalt hamnar på 7 700 tkr och den
prognostiserade ökningen av intäkter är 8 300 tkr så är det möjligt att finansiera
nämndernas begäran genom att samtidigt förstärka de budgeterade intäkterna via skatter
och utjämningssystem.
I budgetförutsättningarna 2014 förutsätts en räddningstjänst som bedrivs i regi av Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund, Närf. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förhandling och teckna avtal med Närf. Efter ett
flertal förhandlingsrundor har det visat sig att parterna står för långt ifrån varandra
ekonomiskt, så förhandlingarna har avbrutits och inget avtal är tecknat. Detta innebär att
de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift av räddningstjänst i egen regi är
ganska ansträngda. Något förslag till resursförstärkning lämnas inte utan verksamheten
får arbeta med att öka intäkterna och minimera kostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2014-01-02
Individnämndens arbetsutskotts begäran Dnr 2013/KS0292
Utbildningsnämndens begäran Dnr 2013/KS0315
Kommunfullmäktiges beslut Dnr 2013/KS0078
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Finansiering
Den senaste prognosen på utfallet av skatter och utjämningssystem visar på 8 300 tkr
bättre än vad som är budgeterat. Detta är en prognos som med stor sannolikhet kommer
att förändras under året, åt vilket håll kan idag inte sägas. För att ha en sund ekonomi,
som ger förutsättningar för långsiktighet, så brukar det sägas att resultatet ska vara två
procent av de totala intäkterna via skatter och utjämningssystem. Vid ett sådant
resonemang så skulle Lilla Edets kommun ha ett resultat på närmare 13 miljoner kronor,
jämfört med de knappa fyra som är budgeterat idag. Det budgeterade resultatet påverkas
inte negativt om nämndernas begäran i sin helhet täcks av en ökning av intäkterna av
skatter och utjämningssystem, men det kommer även fortsättningsvis att vara väl lågt i
det långsiktiga perspektivet.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande: ”2,7 mkr till utbildningsnämnden varav 1,1 mkr från resultatet och 1,0
mkr omfördelas i budgeten från samhällsbyggnadsnämnden”.
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att Julia Färjhages
tilläggsyrkande lämnas som ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda
konsekvenserna av innan beslut fattas i kommunfullmäktige.
Peter Spjuth (V) och Tommy Nilzén (MP) tillstyrker Peder Engdahls yrkande.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall eller avslag av Jula Färjhages
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag av Peder Engdahls
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utökar för år 2014 individnämndens kommunbidrag med
3 500 tkr, till totalt 74 200 tkr och utbildningsnämnden utökas med 4 200 tkr, till
totalt 259 000 tkr. De totala nettointäkterna via skatter och utjämningssystem ökas
med 8 300 tkr till totalt 646 148 tkr, vilket medför att det budgeterade resultatet
förstärks från 3 900 tkr till 4 500 tkr.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda
konsekvenserna av att ge utbildningsnämnden ytterligare tilläggsanslag på 2,7 mkr
där 1,1 mkr tas från resultatet och 1,0 mkr omfördelas i budgeten från
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichefen
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§5
Begäran om utökad kommunal borgen till Leifab
Dnr 2013/KS0307
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har, KF 2011-03-23 § 12, gått i borgen för det helägda bolaget
Lilla Edets Industri och Fastighets AB, Leifab, med maximalt 550 mkr. På grund av
utökade åtaganden så har bolaget ett ökat upplåningsbehov och begär en utökad
borgensram till 600 mkr. Då Leifab även använder sig av så kallade derivatinstrument,
ränteswapar, för att få en långsiktigt fördelaktig räntebild har Nordea bank krävt att
borgensbeslutet förtydligas så att det även omfattar dessa transaktioner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15 § 4
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, Dnr 2013-/KS0307-2
Leifab´s ansökan om utökad borgen, Dnr 2013/KS0307-1
Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs, under förutsättning att Leifab fullgör sina åtaganden
gentemot kreditgivare. I annat fall kan Lilla Edets kommun krävas att fullgöra dem i
Leifabs ställe. En årlig borgensavgift om 70 räntepunkter på upplånat belopp erläggs av
Leifab till kommunen. Utnyttjas hela den utökade ramen innebär det 4,2 mkr i
borgensavgift.
Jäv
Leif Håkansson (S) och Kim Pedersen (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) och Peter Spjuth (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peder Engdahl (M) yrkar avslag av kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag av kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun så som för egen skuld ingå
borgen för Lilla Edets Industri & Fastighets AB:s, Leifab, förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande räntor och kostnader. Lilla
Edets kommun beslutar att, så som för egen skuld, ingå begränsad borgen för
räntekostnader som uppstår i derivat som omfattar högst det upplånade kapital som
kommunen har ingått borgen för, maximalt 600 000 000 kr, avseende Lilla Edets
Industri & Fastighets AB.
Beslutet expedieras till
Leifab
Ekonomichefen
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§6
Revidering av bolagsordning för SOLTAK AB
Dnr 2011/KS0200

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale,
Kungälv och Öckerö har tidigare beslutat att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag,
SOLTAK AB. I beslutet ingick också godkännande av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal vilket skedde i samtliga ägarkommuner under maj – juni 2013.
I samband med registrering hos Bolagsverket av bolaget SOLTAK AB har
kombinationen bolagets namn med beskrivning i bolagsordningen § 3 ”Bolaget ska
kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering, teknik och
energirådgivning” krockat med ett skyddat varunamn inom energirådgivning.
Bolagsverket har i förhandsbesked meddelat att de godkänner ändring i form av att
ordet ”energirådgivning” stryks i bolagsordningens § 3.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale,
Kungälv och Öckerö har tidigare beslutat att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag,
SOLTAK AB. I beslutet ingick också godkännande av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal vilket skedde i samtliga ägarkommuner under maj – juni 2013.
Enligt bolagsordningen ska bolaget till ägarkommunerna tillhandahålla stöd- och
servicetjänster som exempelvis löneadministration, växeltelefoni, upphandling,
fordonsförsörjning och serviceverksamhet inom juridik, ekonomi och IT.
Bolaget ska även kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering,
teknik och energirådgivning.
SOLTAK AB är formellt bildat då bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte hölls
2013-09-20. Principen för ägarkommunernas engagemang i bolaget är att alla sju
kommunerna äger bolaget på lika villkor.
Bedömning
I samband med registrering hos Bolagsverket av bolaget SOLTAK AB har
kombinationen bolagets namn med beskrivning i bolagsordningen § 3 ”Bolaget ska
kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering, teknik och
energirådgivning” krockat med ett skyddat varunamn inom energirådgivning.
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Jurist vid Ernst & Young har föreslagit två alternativ;
– Alternativ 1 innebär att ordet ”energirådgivning” stryks i bolagsordningens § 3,
– Alternativ 2 innebär förhandling med varumärkesinnehavaren.
Alternativ 2 kan innebära en kostnad till varumärkesinnehavaren men även en process
som kan komma att ta tid.
Bolagsverket har i förhandsbesked meddelat att de godkänner ändring i form av att
ordet ”energirådgivning” stryks i bolagsordningens § 3.
Dispens är given till mitten av mars för registrering av korrekt namn och bolagsordning
för SOLTAK AB. Samtliga ägarkommuner har möjlighet enligt sammanträdesplaner att
anta beslutet före februari månads utgång 2014.
Styrelsen för SOLTAK AB har enhälligt föreslagit alternativ 1.
Styrelsen föreslår ägarkommunernas kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering
i Bolagsordningen § 3, stycke två ändras till följande ordalydelse;
”Bolaget ska kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering och
teknik”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15 § 6
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-12-30
Protokoll från SOLTAK AB, 2013-12-13
Bolagsordning för SOLTAK AB
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering i Bolagsordningen för
SOLTAK AB om att § 3 stycke två ändras skall lyda ”Bolaget ska kunna
tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik”.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring i bolagsordningen för SOLTAK
AB daterad den 13 december 2013. Stämombuden får i uppdrag att på
bolagsstämma för SOLTAK AB rösta för att beslut fattas i enlighet med punkt 1
ovan.

Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
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§7
Svar på interpellation om sammanslagning av kommunens två
högstadieskolor
Dnr 2013/KS0303
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) ställer i interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 2013-12-10,
frågor om sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.
Kommunfullmäktige 2013-12-11 bordlade ärendet.
Ingemar Ottosson (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.
Inlägg görs av Ingemar Ottosson (S), Julia Färjhage (C), Peder Engdahl (M), Jörgen
Andersson (C), Peter Spjuth (V), Lars Ivarsbo (C), Ulf Wetterlund (FP och Leif
Håkansson (S).
Beslutsunderlag
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2014-02-03.
Interpellation daterad 2013-12-10.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
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§8
Motion om omprövning av beslutet att stänga Prästkragens
förskola i Haegerska villan.
Dnr 2014/KS0055
Sammanfattning
Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD) och Tommy Nilzén
(MP) inkom 2014-02-05 med en motion om att ompröva beslutet att stänga
Prästkragens förskola i Haegerska villan.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-02-05.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

