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Beslutande
Ingemar Ottosson (S)
Leif Håkansson (S)
Uno Ekberg (S)
Peter Spjuth (V)
Kim Pedersen (V)
Ulf Wetterlund (FP)
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C) ersätter Peder Engdahl (M)
Camilla Olofsson (M)
Emma Samuelsson (MP)
Lars Ivarsbo (C) ersätter Anders Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Malin Edvardsson (S)
Linda Holmer Nordlund (V) from § 16

Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Maria Olegård, kommunsekreterare
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, § 15-17
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare, § 15
Eva-Lena Julin Rydbo, folkhälsoplanerare, § 18
Mats Nilsson, utvecklingsledare, 19, 26
Bengt Gustafsson, VD Soltak AB, § 20
Peter Jimmefors, ekonomichef, § 20-25
Majbritt Eriksson, personalchef, § 20
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§ 14
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
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§ 15
Skrivelse till miljö- och energidepartementet
Dnr 2014/KS0078
Sammanfattning
2013-12-18 skickade Socialdepartementet ut en remiss för ”Statens geotekniska instituts
rapport Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen”. Samtliga
remissinstanser fick möjlighet att lämna synpunkter senast den 18 mars 2014.
Rapporten tar under flera avsnitt upp samhällsnyttan, stora samhällsrisker och
samhällsintressen samt komplexiteten de geotekniska frågorna innebär. Trots denna
medvetenhet väljer regeringen att inte ta ansvar för hela frågan, från utredningar till
åtgärder.
Det är orimligt att lägga ansvaret för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen på
enskilda kommuner och fastighetsägare när de stabilitethöjande åtgärderna gynnar
många ur ett samhällsperspektiv.
Lilla Edets kommun har kommit långt i arbetet med att utreda och genomföra
stabilitetshöjande åtgärder i kommunen. Arbetet har mött många problem och
frågetecken som kommunen vill uppmärksamma, samt poängtera att ansvaret måste
hanteras på regeringsnivå för att möjliggöra nödvändiga åtgärder.
1. Uppdraget till SGI att utföra kartering av riskerna…… saknar ett mycket
väsentligt delmoment vilket omfattar ett slutförande. Det finns i uppdraget inget
om uppföljnings-, underhållsansvar eller ansvar för förvaltning av genomförda
åtgärder.
2. Fastighetsägarna har svårt att förstå att de ska finansiera en åtgärd som utförs på
någon annans ägda fastighet. Det är även svårt att påvisa att en åtgärd som utförs
på någon annans fastighet, belägen100-200 meter från den egna fastigheten,
överhuvudtaget kan säkerställa eller har något med fastigheten att göra.
Fastighetsägarna kan heller inte se varför de som enskilda fastighetsägare ska
bekosta en åtgärd som Sjöfartsverket har stor nytta av.
3. Efter dialog med Sjöfartsverket och Vattenfall har Lilla Edets kommun
meddelats att om kommunen, eller annan part, genomför åtgärder på befintliga
erosionsskydd flyttas ansvaret från Sjöfartsverket och Vattenfall till, ja till vem
egentligen?
4. I var finns rimligheten att en fastighetsägare ska behöva lämna sin bostad till ett
värde av 60% för att Göta älvutredningen kommit fram till ”Mot bakgrund av de
stora mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden som berörs längs Göta
älv är det utredningens slutsats att det är nödvändigt och geotekniskt möjligt att
vidta åtgärder så att tappningen i älven kan ökas, samtidigt som skredriskerna
minskar”.
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5. I område med hög sannolikhet och stora konsekvenser av ett skred råder det
stopp för bygglov och det föreligger restriktioner på markåtgärder. Det
innebär att fastighetsägarna inte kan underhålla eller bygga om/till. De kan
inte sälja sin fastighet, vilket slår hårt mot de som vill göra en förändring
eller av andra anledningar inte kan bo kvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Statens Geotekniska Instituts rapport Delegation för
klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen, Dnr 2014/KS0078-8
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar tillskriva miljö- och energidepartementet samt uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna skrivelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillskriva miljö- och energidepartementet samt uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna skrivelsen.

Beslutet expedieras till
Miljö- och energidepartementet (inkl undertecknad skrivelse)
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§ 16
Tillägg till detaljplan avseende Edet 2:40 – beslut om samråd
och granskning
Dnr 2014/KS0029
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Blåmesen 3 fick 2014-10-08 positivt planbesked av
kommunstyrelsen för planändring avseende fastigheten Edet 2:40. Ett förslag till
ändring av detaljplan har upprättats och föreslås handläggas med enkelt planförfarande,
enligt PBL 2010:900.
Detaljplanen innebär ändringar och tillägg till gällande plan ”Förslag till ändring och
utvidgning av stadsplanen för området kring idrottsplatsen och ålderdomshemmet” med
Lantmäteriets beteckning 15-LIS-344, antagen av kommunfullmäktige 1959-02-18.
Ändringen i detaljplanen avser fastigheten Edet 2:40. Gällande plan anger användning
allmän plats; gatumark, parkering inom fastigheten Edet 2:40. Tillägg till plan anger
användning bostad, samt att byggnad inte får uppföras inom Edet 2:40. Bakgrund till
ändringen av planen är dess möjlighet för kommunen att sälja Edet 2:40 till
fastighetsägaren till intilliggande Blåmesen 3, som har för avsikt att införliva Edet 2:40
i sin trädgård.
Mark-och exploateringsavdelningen har genomfört en bedömning att förslaget inte
medför någon betydande miljöpåverkan. Förlaget har bedömts med grunderna i
planbeskrivningen att ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. I
kommunens översiktsplan ÖP 2012, laga kraft 2012-07-11, ligger planområdet inom
befintligt detaljplanelagt bebyggelseområde med huvudsakligen bostäder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 13
Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, skala 1:1000, i A3-format.
2014/KS0029-19
Tillägg till planbeskrivning, 2014/KS0029-19
Fastighetsförteckning, 2014/KS0029-17
Remisslista, 2014/KS0029- 20
Underliggande detaljplan, 15-LIS-344 enligt Lantmäteriets beteckning, 2014/KS002921
Finansiering
Planavtal är undertecknat 2014-11-24, där beställaren är finansiär i alla delar.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sända ut en underrättelse och ge tillfälle till samråd
kring planförslaget under tre veckor enligt remisslista.
2. Kommunstyrelsen beslutar att efter samrådet sända ut planförslaget för granskning.
Beslutet expedieras till
Fastighetsägare Blåmesen 3
Mark-och exploateringschef
Planingenjör

7

Kommunstyrelsens protokoll

2015-03-11

§ 17
Planbesked för skolområde och bostäder inom Gossagården
Dnr 2015/KS0170
Sammanfattning
Ärendet avser upprättande av detaljplan i kommunens regi inom fastigheten
TINGBERG 14:1.
Planområdet omfattas av båda sidorna om Ekebergsvägen. Fördelen finns att lägga
skolområdet på södra sidan, då områdets areal kan justeras efter behovet. Den norra
delen är smalare och inte lika flexibel.
Detaljplanen måste tillgodose utfarter för den befintliga bebyggelsen.
En stor fördel är att infrastrukturen runt Ekebergsvägen till viss del redan är utbyggd.
Detaljplan 1462-P69 Ekeberg i denna plan ingår en rondell i anslutning till
Ekebergsvägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 15
FÖP Lödöse, en fördjupning av översiktsplanen. Laga kraft 2014-11-21. Dnr.
2012/KS0045
Detaljplan bostadsområde, Tingberg 11:2 m.fl. i Lödöse. Laga kraft 2009-06-15.
Lantmäteriets beteckning 1462-P70.
Byggnadsplan för Lödöse samhälle. Antagen 1955-01-19. Lantmäteriets beteckning 15STY-1212.
Detaljplan för Tingberg 4:77 m.fl. Tingberg-Pingstalund. Laga kraft 2009-03-12.
Finansiering
Lilla Edets kommun är finansiär i alla delar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked.
Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§ 18
Yttrande gällande Avsiktsförklaring för Jämställt Västra
Götaland 2014-2017
Dnr 2014/KS0093
Sammanfattning

Inbjudan att underteckna den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland
2014-2017 har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen. Avsikten med strategin är att skapa en gemensam plattform för
jämställdhet i länet, lyfta goda exempel samt möjliggöra samordning och
erfarenhetsutbyte. Vid undertecknande av strategin förbinder sig Lilla Edets kommun
att koppla pågående jämställdhetsintegreringsarbete till Jämställt Västra Götaland 201417, utarbeta en lokal handlingsplan och utse en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
Kommunledningen ansvarar för förankring av strategin i den egna organisationen.
Länsstyrelsen ansvarar för samordning, nätverk och processtöd till medverkande
kommuner, förmedlar kontakter mellan aktörer och följer upp och utvärderar arbetet
löpande. I det befintliga arbetet med Lilla Edets kommuns jämställdhetsstrategi utifrån
kommunfullmäktiges övergripande mål gällande jämställdhet bedöms strategin
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 kunna vara ett gott stöd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 16
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2015-02-02
Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för 2014-03-07.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun undertecknar avsiktsförklaringen
för ett Jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen, Västra Götaland (inkl avsiktsförklaringen)
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§ 19
Igångsättningstillstånd avseende om- och tillbyggnad av
Pilgårdens äldreboende
Dnr 2015/KS133
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har inkommit med en begäran om igångsättningstillstånd för om- och
tillbyggnad av Pilgårdens äldreboende.
Under de senaste åren har det rått ständiga överbeläggningar vid kommunens tre
äldreboenden. För närvarande vårdas åtta personer i provisoriskt inrättade
korttidsplatser. Flera personer vårdas på sjukhus med ett kommunalt betalningsansvar
då beslut om plats på särskilt äldreboende inte kunnat verkställas. Det föreligger
således ett akut behov av att tillskapa fler platser i särskilt boende.
Pilgårdens boende bedöms som mest lämpligt för en om- och tillbyggnad. Ett förslag på
om- och tillbyggnad har utarbetats tillsammans med LEIFAB som innebär att två
samverkande boendeenheter om åtta platser vardera med vissa gemensamhetsytor. Även
om behovet idag endast är åtta platser är det ekonomiskt och konstruktionsmässigt mest
fördelaktigt att bygga bägge enheterna samtidigt.
I Mål- och resursberedningen 2015 baserades en preliminär kostnadsberäkning på en
utbyggnad med åtta platser. I och med att den föreslagna utbyggnaden är större blir
hyreskostnaden 1,1 miljoner högre än vad som ursprungligen beräknades.
Omsorgsnämnden beräknar kunna finansiera den ökade hyreskostnaden inom ram
beroende på att den dagverksamhet för LSS som idag finns inrymd i lokalerna flyttas.
Detta möjliggör hemtagning av externt köpta platser och minskade kostnader med ca
1,5 miljoner kronor.
Finansiering
Finansiering sker inom omsorgsnämndens budgetram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 23
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-02-16.
Socialchefens tjänsteskrivelse
Lokalgruppens protokoll 2015-02-04.
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Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Pilgården
under förutsättning av att det kan ske inom omsorgsnämndens budgetram.
Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Ekonomichefen
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§ 20
Soltak AB
Bengt Gustavsson, vd för Soltak AB, redogör för bakgrund, uppstart, uppdrag och syfte
med Soltak AB. Vilka övergripande mål som är satta för 2015 samt hur
ägarkommunerna får mer värde för pengarna och effekterna av gemensam
systemupphandling.
Verksamhetsövergång sker 1 januari 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 21
Borgensförbindelse Kommuninvest
Dnr 2014/KS0255
Sammanfattning
Lilla Edets kommun är sedan 2006 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, i
syfte att ha möjlighet att upphandla kapital till ett mycket konkurrensmässigt pris.
Kommuninvest ekonomisk förening äger i sin tur Kommuninvest i Sverige AB, som är
den part som agerar på marknaden och är den som ger kommunerna krediter. En
förutsättning för medlemskap är att det finns en borgensförbindelse från delägarna, där
man solidariskt borgar för Kommuninvests skulder. I princip samtliga landets
landstings- och primärkommuner är idag medlemmar i Kommuninvest.
Av det upphandlade kapital som Lilla Edets kommun idag har ligger 225 mkr av totalt
245 mkr hos Kommuninvest. Utöver att kommunen kan erhålla krediter hos
Kommuninvest så är medlemskapet även en förutsättning för att kommunala bolag ska
kunna upphandla sina krediter där. Leifab har idag en stor andel av sina krediter hos
Kommuninvest.
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren, vilket är ett starkt instrument för att få goda värderingar
som kreditinstitut. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i
samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest
medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio
år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Lilla Edets kommuns
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Lilla Edets kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 8
Kommunfullmäktiges beslut 2005-12-14 om medlemskap, dnr 2005KS0629-7
Kommuninvests begäran om förnyad borgen, dnr 2014/KS0255-1
Denna skrivelse, dnr 2014/KS0255-2
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Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs för att ingå ett borgensåtagande, men det är alltid en
risk att ingå ett sådant. Risken bedöms som mycket liten. Vid årsbokslutet 2013 var
Lilla Edets andel av Kommuninvests tillgångar och skulder 448,8 mkr respektive 445,3
mkr.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 1 mars 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Lilla Edets
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lilla Edets kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Kommunfullmäktige utser Ingemar Ottosson och Peter Jimmefors att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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§ 22
Tertial 3, årsrapport 2014 kommunstyrelsen
Dnr 2015/KS0037
Sammanfattning
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att
styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar.
Denna rapport följer upp helåret, tertial 3, för kommunstyrelsens grunduppdrag,
ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan.
Det grunduppdrag som kommunstyrelsen är ålagt bedöms vara uppfyllt.
Av de 19 mål som kommunstyrelsen konkretiserats i verksamhetsplanen bedöms 16
vara uppfyllda, 1 är delvis uppfyllda och 2 är inte uppfyllda.
Årets resultat är positivt med 1,5 mkr. Större underskott återfinns inom
omstruktureringslokaler och stabilitetshöjande åtgärder. Dessa motverkas genom
restriktivitet, vakanshållning och beviljade tjänstledigheter samt av att
implementeringen av verksamhetsövergång till Soltak AB ännu inte har kommit igång i
den takt som tidigare bedömts.
Det övrigt prioriterade arbetet har i princip fortlöpt som planerat men något har tagit lite
längre tid än vad som var tänkt.
Investeringsnivån landar på 0,5 mkr och allt har skett inom IT-området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 9
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr 2015/KS0037-1
Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, årsrapport 2014, Dnr 2015/KS0237-2
Finansiering
Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering
av verksamheten krävs.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande förslag på
ändring: att kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 ”Arbeta i enlighet med kommunens
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jämställdhetsstrategi”, aktivitet 6 ” Genomföra minst en av de aktiviteter som framgårav det
strategidokument som framtas för jämställdhet” inte ska anses uppnått.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens godkänner årsrapport 2014 med följande ändring:
att kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 ”Arbeta i enlighet med kommunens
jämställdhetsstrategi”, aktivitet 6 ” Genomföra minst en av de aktiviteter som framgårav det
strategidokument som framtas för jämställdhet” inte ska anses uppnått.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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§ 23
Årsredovisning 2014 för Lilla Edets kommun
Dnr 2015/KS0174
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet samt ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december
redovisas årsbokslutet i en årsredovisning, vilken denna skrivning omfattar.
Nämnderna har gjort en bedömning över sin förmåga att uppfylla sina grunduppdrag. I
det stora hela så klara nämnderna av det, men utbildningsnämnden avviker i och med att
det inom grundskolan fortfarande kvarstår brister avseende elevernas måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige har beslutat om 11 inriktningsmål, som slutredovisas i år, samt 20
prioriterade mål. Av inriktningsmålen nås sex stycken, två är på god väg att nås medan
tre har en längre väg kvar. 13 av de 20 prioriterade målen är uppfyllda, 4 har kommit en
bit å väg men inte riktigt ända fram, medan 3 stycken inte utvecklats som förväntats. Av
de två finansiella inriktningsmålen samt de två prioriterade finansiella målen så uppfylls
inget.
Årets resultat visar på ett underskott om 8,6 mkr. I och med detta så måste kommunen
redovisa ett totalt överskott om 8,6 mkr under de tre nästkommande åren.
Åtgärdsplanen för detta är en förstärkt bemanning och kontroll i syfte att minska
kostsamma placeringar på institution. Det budgeterade resultatet var 1,5 mkr, vilket
innebär att utfallet är lägre än budget med 10,1 mkr. De största negativa avvikelserna
återfinns hos individnämnden (-9,9 mkr), främst orsakat av ett ökat antal placeringar,
hos utbildningsnämnden (-1,7 mkr), främst orsakat av stort stödbehov och en
organisation som är svår att driva effektivt, samt hos finans -1,8 mkr, främst orsakat av
ett positivt finansnetto, men högre pensionskostnader och nedskrivning av
fordonsgasanläggningen. Kostnader ingår med 2,0 mkr avseende kommunens del i
skredriskutredningar (40 % av upparbetade utgifter).
Volymen avseende investering ligger på 35,1 mkr, vilket är 9,9 mkr lägre än budget.
Orsak till detta är att ett flertal investeringar förskjutits i tid.
När det gäller exploateringsutgifterna så har dessa främst skett i Lödöse.
Kommunfullmäktige budgeterade inkomster med 4,3 mkr och utgifter på maximalt 5,5
mkr under året. Utfallet visar på 2,7 mkr respektive 3,2 mkr. I budgeten förutsattes att
den fördjupade översiktsplanen skulle varit klar tidigare än vad som blev fallet, och
därigenom sker tidsförskjutningar i de arbeten som är beroende av den.
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Med ett resultat som efter balanskravsutredning är negativt med 8,6 mkr, där inget av de
två finansiella målen nås samt att 13 av de 20 prioriterade målen uppnås så uppfyller
kommunen inte kravet på en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Ett
negativt balanskravsresultat måste återhämtas inom tre år och det kommer att göras
genom förstärkt bemanning och kontroll av i första hand individ- och familjeomsorgen
men även äldre och funktionshinderomsorgen, i syfte att kraftigt minska köpta
placeringar inom dessa verksamheter.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2015/KS0174-1
Årsredovisning Lilla Edets kommun 2014, dnr 2015KS0174-2.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Lilla Edets kommun, som
redovisar ett negativt resultat om 8,6 mkr, och återhämtningen av underskottet ska ske
genom förstärkt bemanning och kontroll, främst i syfte att kraftigt minska behovet av
köpta placeringar.
Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande:
a) Att sammanställningen av måluppfyllelsen för inriktningsmålen görs om till att dels
presentera vilka prioriterade mål som funnits till respektive mål under mandatperioden,
hur det gått med dem och att det utifrån det och målets formulering görs en bedömning
av om målet är uppnått.
om ovanstående faller:
b) att indikatorerna till inriktningsmålen tas bort då det inte finns några indikatorer
definierade till inriktningsmålen i Mål- och resursplanen.
c) att mål B anses som icke uppnått
d) att uppföljningen av mål D revideras till att beröra sådant som faktiskt skett under
aktuell mål-period samt att målet anses som delvis uppnått.
om prioriterade mål
e) att prioriterat mål "Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi" bedöms
som icke uppfyllt.
f) att uppföljningen av mål "Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020
utifrån antagen handlingsplan" revideras så att den utgår från indikatorn samt att målet
bedöms som delvis uppfyllt.
g) att uppföljningen av mål "Meritvärdet ska öka i kommunens skolor" utvecklas så att det
går att förstå varför målet bedöms som delvis uppfyllt.
h) att indikatorn till mål "Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan"
uppdateras så att den överensstämmer med indikatorn i Mål- och resursplanen.

Camilla Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår vart och ett av Julia
Färjhages yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkande e och avslår övriga
yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Lilla Edets kommun, som
redovisar ett negativt resultat om 8,6 mkr, och återhämtningen av underskottet ska
ske genom förstärkt bemanning och kontroll, främst i syfte att kraftigt minska
behovet av köpta placeringar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det prioriterade målet ”Arbeta i enlighet med
kommunens jämställdhetsstrategi” ska bedömas som icke uppfyllt.
Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och
Emma Samuelsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages
yrkande.
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§ 24
Återrapportering 2014 enligt finanspolicyn
Dnr 2015/KS0147
Ärendet
Den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn fastslår hur likvida medel får
placeras samt hur upptagna lån ska hanteras. Kommunstyrelsen ska erhålla en
redovisning i samband med årsbokslutet.
Bilagt återfinns redovisningar på placerat kapital, utlämnade lån, upplånat kapital samt
ingångna borgensåtaganden. Det upplånade kapitalet är vid årets slut totalt 245 mkr
(minskning med 20 mkr under året) och borgensåtaganden finns på 541 mkr (minskning
med 11 mkr), varav merparten avser Leifab. Risken för att kommunen tvingas lösa in
borgen är låg förutom med 6,7 mkr (minskning med 0,1 mkr) där risken bedöms som
hög. Förutom de likvida medlen så finns en placering i form av ett förlagslån hos
Kommuninvest med 2,7 mkr. Kommunen har också lånat ut/förskotterat kapital till
Trafikverket för väg 1996, E45 samt stationsområdet i Lödöse med totalt 5,6 mkr
(minskning med 4,8 mkr).
Vid bokslutstillfället är den genomsnittliga kapitalbindningstiden 0,90 år (0,90 år fg år),
och 92 % av lånen förfaller till betalning inom ett år (bör enligt policyn vara mindre än
50 %). Orsaken till det är att i princip all upplåning sker rörligt utan kapitalbindning och
räntesäkringar sker genom derivatinstrument. Risken med att inte säkra kapitalet är att
den utlånande parten kan säga upp krediten med kort varsel, men ska kapitalet bindas så
kostar det ett antal räntepunkter. Då nästan all nyupplåning sker via Kommuninvest så
har bedömningen gjorts att kapitalet kommer att finnas tillgängligt. Den genomsnittliga
räntebindningen ligger på 7,21 år (5,67 år fg år), då räntederivat används för att sprida
ränterisker, och andelen ränteförfall inom ett år är 0 % (13 % fg år). Vid
bokslutstillfället är snitträntan 3,22 % (2,88 % fg år) och att den har ökat beror på att så
kallade erhållarswapar har löpt ut och därmed höjt snitträntan.
Utöver de i bilaga redovisade uppställningarna så har Lilla Edets kommun, via
medlemskap i Kommuninvest, ett solidariskt borgensansvar avseende Kommuninvests
skulder. Vi har inte fått uppdaterade siffror från Kommuninvest ännu, men vid
halvårsskiftet var kommunens andel av Kommuninvests totala förpliktelser 474 mkr och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 477 mkr. Dessutom återfinns
borgensåtagande gentemot tre så kallade sociala boenden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 11
Ekonomichefens skrivelse, dnr 2015/KS0147-1
Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs.
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera
finanspolicyn.
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Jörgen Anderssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över hanteringen av placerat kapital,
utlämnade lån, upplåning och räntehantering samt ingångna borgensåtaganden.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera
finanspolicyn.
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§ 25
Borgen avseende Soltak AB
Dnr 2015/KS0139
Sammanfattning
Lilla Edets kommun är en av sju delägare i bolaget Soltak AB. Bolaget är under
uppbyggnad för att ge verksamheterna IT-drift, ekonomi- och löneadministration
förutsättningar att samlokaliseras. För att kunna bygga upp verksamheten och bl.a.
upphandla de IT-system som är aktuella så måste bolaget investera och för det krävs
likviditet. Om bolagets ägare går i borgen för krediter som bolaget upphandlar på
marknaden ges goda förutsättningar för att dels få goda räntevillkor, men också för att
erhålla krediter över huvud taget. Erhåller bolaget inga krediter, eller genom andra sätt
erhåller likviditet, kan det inte bedriva de tänkta verksamheterna.
Om Lilla Edets kommun går i borgen innebär det att kommunen är skyldig att betala
den som lämnat kredit till Soltak AB, om Soltak AB inte klarar att fullgöra sina plikter.
Volymen på borgensåtagandet är det maximala belopp som kommunen kan bli skyldig
att ikläda sig ansvar för när det gäller själva krediten. Till detta kan det uppstå kostnader
för ränta och t.ex. handläggning av ärendet.
Investeringsbudgeten, avseende verksamhetsområdena IT, lön och ekonomi, för Soltak
AB avseende åren 2015-2016 är beräknad till 25 000 tkr. Enligt fastställd
finansieringsmodell ska verksamhetsrelaterade fasta kostnader fördelas mellan de
kommuner som samverkar inom avsedda verksamhetsområden, utifrån invånarantalet i
respektive kommun. För Lilla Edets de innebär det i det här fallet att 13,6 % av de totalt
25 000 tkr som borgen begärs för landar på kommunen, alltså 3 400 tkr. Om bolaget
sköter sina åtaganden behöver Lilla Edets kommun inte skjuta till några pengar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 12
Begäran om borgen från Soltak AB, dnr 2015/KS0139-3
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2015/KS0139-4
Finansiering
Då ingen direkt finansiering krävs föreslås ingen sådan. Däremot finns en risk att detta
kommer att krävas i framtiden, om krav på utlösen av borgen kommer.
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Peter Spjuth (V) och Kim Pedersen (V) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 400 KSEK, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
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§ 26
Avsiktsförklaring SAMÖ 2016
Dnr 2015/KS0148
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har inbjudits att delta i projekt SAMÖ 2016.
Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har tillsammans fattat beslut om att genomföra projektet SAMÖ 2016.
Övningen ska pröva och utveckla förmågan till ledning, samverkan och
kriskommunikation. Det ska göras utifrån en nationell händelse som påverkar en eller
flera viktiga samhällsfunktioner. Flera samhällssektorer samt myndigheter med
geografiskt områdesansvar på samtliga nivåer kommer att bli engagerade i övningen.
Övningen ska bygga på höga flöden och höga havsvattennivåer i Västra Götaland och
Värmland som leder till störningar i försörjnings- och transportsystem samt störningar i
annan viktig samhällsviktig verksamhet.
För att formellt starta samverkan vill MSB och LST att de aktörer som ska delta som
övande i SAMÖ 2016 skriver under en avsiktsförklaring. En kontaktperson ska utses
samt en lokal övningsledare. Övningen kommer att genomföras kvartal 4, 2016. Arbetet
inför övningen påbörjas i april 2015.
Finansiering
Samtliga övande aktörer finansierar sitt eget deltagande under planering, genomförande
och utvärdering av övningen. Kostnaderna består i huvudsak av medarbetares och
förtroendevaldas medverkan i utbildningsinsatser inför övningen samt medverkan i
övningen. Finansiering får rymmas inom ordinarie budgetramar.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun deltar med kommunledningsstaben i
SAMÖ 2016.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lilla Edets kommun deltar med kommunledningsstaben i
SAMÖ 2016.
Beslutet expedieras till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mats Nilsson, övningsledare
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§ 27
Redovisning av uppsiktsplikten över det kommunala företaget
Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab)
Dnr 2015/KS0149
Sammanfattning
Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kapitlet 1 § 2 st i
kommunallagen. Lagtexten har inte givit närmare vägledning om hur uppsikten ska ske.
En ny bestämmelse har införts med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels
ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels
verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten skall leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 10 kap
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. En lämplig tidpunkt
är samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen.
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 3 kap 17
och 18 §§ skall kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv.
Ändamålet med Leifabs verksamhet framgår av § 4 i bolagsordningen:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjning, lokalförsörjning
för offentliga anläggningar samt lokalförsörjning för verksamhetsändamål.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c
kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala
kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika,
förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss
verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Lilla Edets kommun följer upp Leifabs verksamhet på flera olika sätt under året:
- I tertialbokslut
- I dialogmöten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Leifabs presidium samt VD
- I regelbundna uppföljnings/avstämningsmöten med kommunchef, ekonomichef och
VD för Leifab där förvaltningschefer adjungeras om förvaltningens verksamhet är
direkt berörd.

Beslut
Kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet uppfyller kraven i 3 kap 17 och 18 §§
kommunallagen.
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Beslutet delges kommunfullmäktige i samband med behandlingen av kommunens
årsredovisning.
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§ 28
Igångsättningstillstånd för drift av ishallen Lödöseborg
Dnr 2014/KS0195
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har hos kommunstyrelsen begärt ett utökat anslag för att
kunna driva ishallen Lödöseborg. Storleken på resurstillskottet antas vara 360 tkr, så att
det totalt blir 1 360 tkr.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet 2014-12-17/§ 136 till kultur- och fritidsnämnden
för kompletteringar.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2015-01-27.
Det framgår att den ekonomiska situationen för kultur- och fritidsnämnden förändrats,
dels med anledning av att kostnaden för konstgräsplanen blir avsevärt lägre än vad som
budgeterats, dels har kostnaden för föreningsbidrag under året sjunkit. Bedömningen
görs att det finns ekonomiskt utrymme att renovera ishallen inom befintlig ram.
Kultur- och fritid framhåller i sin tjänsteskrivelse att en renovering av ishallen skulle
innebära en satsning på en viktig mötesplats inom kommunen för såväl unga som
familjer och skapa möjligheter för såväl förskola som skola till fysisk aktivitet.
Man betonar också att satsningar av denna storlek inte bör bygga på föreningar och dess
aktuella situation, denna kan förändras både vad gäller medlemsantal,
medlemsengagemang, ekonomisk stabilitet m m. Bedömningen görs att om föreningen i
framtiden inte skulle klara av att vara part i ishallen så ser förvaltningen det som fullt
möjligt att gå in och driva ishallen.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att inte genomföra en livscykelanalys.
Beslutet baserar sig på en redogörelse från LEIFAB angående arbete och kostnader för
ett uppdrag avseende en sådan analys.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 18
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-01-27/§ 2
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2015-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-17/§ 136
Brev från VD Lars Wijkmark beträffande livscykelanalys.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2014-11-30
Finansiering
Finansiering sker inom kultur- och fritidsnämndens ram.
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Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Färjhage (C) och Camilla Olofsson (M) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
Ulf Wetterlund (FP) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att ta fram
beräknade kostnadssänkningar för nämnden i ett längre perspektiv, en kostnads- och
nyttoanalys av samtliga ungdomsverksamheter ska presenteras samt en redovisning av
de eventuella intäkter ishallen genererar långsiktigt.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ulf Wetterlunds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar då att endast ett beslutsförslag föreligger.
Beslut
Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd till renovering av ishallen Lödöseborg.
Finansiering sker inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.
Reservation
Peter Spjuth (V), Kim Pedersen (V) och Ulf Wetterlund (FP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ulf Wetterlunds yrkande.
Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichefen
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§ 29
Svar på remiss från GR om harmonisering av färdtjänstreglerna
Dnr 2014/KS0438
Sammanfattning
GR:s förbundsstyrelse har behandlat frågan om hur en harmonisering av
färdtjänstreglerna mellan GR-kommunerna skulle kunna åstadkommas. Ett förslag har
tagits fram och skickas på remiss till medlemskommunerna.
Förslaget för att åstadkomma en harmonisering har tre huvuddelar:
Reseområde
Reseområdet ska minst innefatta kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Antal resor
Ingen ändring mot hur kommunerna arbetar idag.
Taxa
Taxan för en färdtjänstresa får inte överstiga Västtrafiks baspris med ett påslag av 60
procent.
Dessutom föreslås ett fortsatt kontinuerligt samarbete mellan GR-kommunerna för att
öka möjligheten till att utveckla en färdtjänst med god kvalitet och med större möjlighet
till likabehandling.
Ärendet har varit remitterat till omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden behandlade frågan
2015-01-26 § 7 och ställer sig bakom förslaget till harmonisering av färdtjänstreglerna
när det antalet resor, taxa och reseområde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-02-04
Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 § 7
Remiss från GR, daterad 2014-12-16
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget.
Beslutet expedieras till
GR
Omsorgsnämnden
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§ 30
Svar på förfrågan om GR-gemensamt arbete med
ensamkommande barn och unga
Dnr 2014/KS0388
Sammanfattning
GR:s förbundsstyrelse har ställt sig bakom inriktningen på att etablera en
kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra
medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för
ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.
Ärendet har varit remitterat till individnämnden. Individnämnden beslutade 2014-12-02
§ 69 att tillstyrka deltagande för socialförvaltningen i det GR-gemensamma arbetet för
ensamkommande barn och unga.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2015-02-05
Individnämndens protokoll 2014-12-02 § 69
Förbundsstyrelsens protokoll 2014-09-26 § 305

Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker socialförvaltningens deltagande i det GR-gemensamma
arbetet för ensamkommande barn och unga.
Beslutet expedieras till
GR
Individnämnden
Socialchefen
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§ 31
Kommungemensamt arbete för att främja etableringen av
nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen
Dnr 2014/KS0405
Sammanfattning
GR:s förbundsstyrelse har antagit ett inriktningsdokument för ett fortsatt
kommungemensmat arbete för att främja etablering av nyanlända flyktingar på
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Dokumentet har sänts till medlemskommunerna
för synpunkter på inriktning och utgångspunkter.
Inriktningen med angivna utgångspunkter ansluter sig till GR:s verksamhetsinriktning
och budget för 2015. Utgångspunkterna avser hur man kan bidra till att öka individers
möjligheter att välja bostadsort inom regionen, operativa insatser som kommunerna kan
samverka kring förutom samhällsorientering och yrkesutbildningar med språkstöd samt
hur statens regler behöver ändras så att kommunerna klarar ett hållbart mottagande.
Inledningsvis kan nämnas att det inom Lilla Edets kommun pågår ett arbete tillsammans
med kommunens industri –och fastighetsbolag LEIFAB för att hitta möjliga alternativ
till boende för ensamkommande barn men även för nyanlända. Detta arbete bedrivs
genom kommunens lokalgrupp, socialförvaltning samt mark- och
exploateringsavdelning.
Ärendet har varit översänt till individnämnden för yttrande. Individnämnden har i sitt
yttrat dels lämnat förslag på hur Lilla Edets kommun själva kan arbeta med frågan, dels
hur ett samarbete kan utvecklas i regionen.
När det gäller samarbete mellan kommunerna lämnas förslag från individnämnden på
att kommunerna samlas kring byggnation av attraktiva bostäder med låga kostnader.
Förslag lämnas även på operativa insatser som kommunerna kan samverka kring, bl a
flyktingguider som kan bistå enskilda och familjer, fördjupad och utökad studie- och
yrkesvägledning med tolk, inrättande av introduktionsassistenter som stöd i en första
period i arbetslivet, mötesplatser mellan de angränsande kommunerna för den
nyanlände som även är öppna för allmänheten. Individnämnden ställer sig också bakom
inriktningsdokumentets synpunkter på förändring av statens spelregler för att
möjliggöra ett hållbart mottagande i kommunerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 21
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-02-11.
Individnämndens protokoll 2015-01-28.
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Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom GR:s inriktningsdokument för ett fortsatt
kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen samt lämnar förslag och synpunkter enligt
ovanstående redovisning.
Beslutet expedieras till
GR
Individnämnden
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§ 32
Fördjupat samarbete mellan Tjörns, Stenungsunds och Lilla
Edets kommun gällande räddningstjänsten
Dnr 2014/KS0148
Sammanfattning
Lagen om Skydd mot Olyckor möjliggör att kommunen kan organisera samhällsskyddet
utifrån sina egna önskemål. Lagen uppmanar dessutom kommunerna att samverka för
att få en bättre beredskap mot stora räddningsinsatser.
Idag är det vanligt i Sverige att kommunerna samverkar genom kommunalförbund för
sitt räddningstjänstansvar. Nya förbund bildas och befintliga utökas. Det är fler
kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten som en egen
förvaltning. Skälen till att bilda kommunalförbund är ofta ekonomiska och rationella.
Samhällsutvecklingen medför en ökad komplexitet och det gäller även riskutveckling.
Riskerna möts bl a genom samverkan i räddningstjänstförbund för ökad kompetens,
ökad slagkraft och bra tillsynsverksamhet. Genom att utnyttja samordningsvinster
uppnår man en mer kostnadseffektiv verksamhet. Sårbarheten minskar dessutom i en
större organisation.
Tjörns och Stenungsunds kommuner samverkar sedan en tid i räddningstjänstfrågor
genom civilrättligt avtal där Stenungsunds kommun köper räddningschefstjänsten av
Tjörns kommun. Idag delar även kommunerna på funktionerna Räddningschef i
beredskap och Insatsledare. Det pågår ett arbete mellan räddningstjänstera för att
identifiera fler områden för samverkan.
Lilla Edets kommun har sedan 1 september 2014 kommit med i denna samverkan. Lilla
Edet köper räddningschefstjänsten och räddningschef i beredskap från Tjörn.
Under våren 2014 genomfördes en förstudie om fördjupat samarbete inom
räddningstjänsten. Studien har lämnat följande rekommendationer:








Fördjupa samverkan - förutsättningarna är mycket goda, det är mer som förenar
än skiljer kommunerna och viljan till samverkan finns i alla tre kommunerna
Den gemensamma organisationen bör initialt inte omfatta områden utanför
SOLTAK, d.v.s. samverkan inom det geografiska område där det sker annan
samverkan och där det finns många kontaktytor både på politisk och
tjänstemannanivå
Samverka gärna med andra utanför den fördjupade samverkan vad det gäller
första insats, ledningsstöd, specialresurser och kompetens mm då det även
fortsättningsvis finns behov av samverkan med angränsande räddningstjänster
Skapa en gemensam organisation med en gemensam uppdragsgivare
Beskriv det gemensamma uppdraget och tillåt olika tilläggsuppdrag
Ställ tydliga krav på lokal närvaro
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Ställ tydliga krav på räddningstjänsten att bli en naturlig och självklar del av det
kommunala arbetet i samverkan med övriga i kommunen
Tillse att det sker en aktiv styrning från kommunerna över tid
Sträva efter samma anställningsvillkor

Dessutom identifierades ett antal krav på ett fördjupat samarbete:







Kommunal närhet till kommuninvånarna och vara delaktig i den kommunala
gemenskapen
En uppdragsgivare
En organisation
God möjlighet till styrning från kommunerna
Möjlighet till tilläggsuppdrag
Stenungsunds samarbete med industrin en förutsättning

Förstudien bedömning är att kommunalförbund är den samverkansform som bäst lever
upp till ställda förväntningar.
Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar
delar av sitt kommunala ansvar till. Varje medlemkommun fortsätter dock att styra och
ta ansvar för räddningstjänsten men tillsammans med de övriga medlemmarna. Jämfört
med andra samverkansformer kan kommunalförbund ge större inflytande och bättre
uppfylla krav på demokrati och möjlighet till löpande politisk styrning.
Fördelar


Tydlig politisk ledning, egen juridisk
person



Långsiktigt engagemang



Skalfördelar i ledning och
administration



Tydliga ekonomiska spelregler



Förvaltningsledning har en tydlig
uppdragivare



En gemensam organisation

Nackdelar
 Risk att hamna utanför den
kommunala verksamheten


Kommun avhänder sig möjligheten att
självständigt styra räddningstjänsten



Kan upplevas som byråkratisk och
svårstyrd
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchefen att ta fram beslutsunderlag
avseende bildande av kommunalförbund omfattande räddningstjänsten med Tjörns,
Stenungsunds och Lilla Edets kommuner som medlemmar och med utgångspunkt
att kommunalförbundet ska starta sin verksamhet den 1 januari 2017.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens och miljö-och byggnämndens
presidier till styrgrupp i arbetet med framtagande av beslutsunderlag.

36

Kommunstyrelsens protokoll

2015-03-11

§ 33
SOLTAK AB – Förslag till beslut om verksamhetsövergång för
löne- och ekonomiadministration samt IT-drift
Dnr 2015/KS0154
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale,
Kungälv och Öckerö beslutade våren 2013 att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag,
SOLTAK AB.
SOLTAK AB har till ändamål med sin verksamhet att främja ägarkommunernas behov
av administrativa stödresurser på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är långsiktigt och
inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg
sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-0 -03-19/§ 11 att verksamheterna avseende
ekonomi- och löneadministration samt IT-drift skulle överföras till SOLTAK AB.
Fullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att administrera och verkställa övergången av
verksamheterna.
Den juridiska verksamhetsövergången planeras till 2016-01-01. Verksamheterna
kommer rent faktiskt att övergå till SOLTAKS lokaler under 2015. IT- driften planeras
övergå under våren och löner och ekonomi under hösten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 24
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-02-16.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen tilldelar SOLTAK AB uppdrag avseende ekonomi- och
löneadministration samt IT-drift.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamhetsövergång av ekonomi- och
löneadministration samt IT-drift till SOLTAK AB genomförs 1 januari 2016.

Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Ekonomichefen
Personalchefen
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§ 34
Arvode till ordförande och vice ordförande i
överförmyndarnämnden
Dnr 2014/KS0258
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-19 § 59 bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun från och med 2015.
Samarbetsavtalet för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för
överförmyndarverksamhet i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner anger
att arvoden, utbildningar, försäkringar och andra ekonomiska förmåner och inköp till
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden beslutas och utbetalas av den
kommun som valt dem enligt respektive kommuns bestämmelser för förtroendevalda.
Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden.
Stenungsunds kommun har innevarande mandatperiod valt Lilla Edets kommuns
ledamot till vice ordförande. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa ett fast
arvode till vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden. För att inte
behöva ta upp ärendet en gång till om Lilla Edets kommuns ledamot kommande
mandatperioder väljs till ordförande fastställs även arvode för ordförandeuppdraget.
Liksom övriga fasta arvoden i kommunen föreslås att en procentsats av
riksdagsledamöterna arvode fastställs. Riksdagsledamöternas arvode för 2015 är
61000 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-25 § 25
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad 2015-02-11
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer arvodet, från och med 2015-01-01, till ordföranden i
överförmyndarnämnden till 5,5% av riksdagsledamöternas arvode och vice ordförande
till 3,6%.
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§ 35
Val av en representant till styrelsen för lokalt ledd utveckling
för perioden 2015-2016
Dnr 2014/KS0232
Nu startar en ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU.
I den nya programperioden 2014–2020 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala
utvecklingsarbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Ingemar Ottosson (S) till representant i styrelsen för lokalt
ledd utveckling för perioden 2015-2016.
Beslutet expedieras till
Thomas Sundsmyr, Ale kommun
Ingemar Ottosson
Troman
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§ 36
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2015/KS007
Bland annat rapporteras om de överlämnandekonferenser som varit från förra
mandatperiodens ledamöter till nuvarande ledamöter i både förbundsstyrelsen och
styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 37
Information från SOLTAK AB
Dnr 2015/KS0021
Ärendet utgår.
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§ 38
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2015/KS0022
Ärendet utgår.
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§ 39
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 40
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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