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§ 140
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Tillkommande:


Motion med förslag om voteringssystem i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 141
Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för SOLTAK AB
Dnr 2017/KS0432
Sammanfattning
Kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö har
tidigare beslutat att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag, SOLTAK AB. Ale, Orust
och Öckerö kommuner har 2015-16 i respektive kommunfullmäktige beslutat att säga
upp samarbetsavtalet. Beslut om förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i
SOLTAK AB har fattats under 2017.
Ett arbete har genomförts avseende revidering av bolagsordning, ägardirektiv samt
aktieägaravtal.

Finansiering
Avser inte finansiella beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 189
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-13.
Förslag till bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till bolagsordning för SOLTAK
AB.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till ägardirektiv för SOLTAK AB.
3. Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till aktieägaravtal för SOLTAK
AB.
4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2013-06-19/§ 33 samt 2014-02-12/§ 6.

Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
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§ 142
Avsägelse från Carlos Rebelo Da Silva (S) från
uppdraget som ledamot i styrelsen för SOLTAK AB,
samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232

Sammanfattning
Carlos Rebelo Da Silva (S) inkom 2017-11-21 med avsägelse från uppdraget som
ledamot i styrelsen för SOLTAK AB från och med den 20 december.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Martina Freiholtz (S) till ledamot i styrelsen för
SOLTAK AB från och med 2017-12-20.
Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Carlos Rebelo Da Silva
Martina Freiholtz
Förtroendemannaregistret
Soltak/lön
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§ 143
Avsägelse från Julia Färjhage (C) från uppdraget som
ersättare i styrelsen för SOLTAK AB, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232

Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2017-11-21 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
styrelsen för SOLTAK AB från och med nästkommande bolagsstämma.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Lars Ivarsbo (C) till ersättare i styrelsen för SOLTAK
AB från och med 2017-12-20.

Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Julia Färjhage
Lars Ivarsbo
Förtroendemannaregistret
Soltak/lön
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§ 144
Nominering av ordförande i styrelsen för SOLTAK AB
Dnr 2014/KS0232

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen för SOLTAK AB ska den ledamot som ska vara styrelsens
ordförande utses genom likalydande beslut i samtliga ägarkommuners respektive
kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige nominerar Åke Sparringsjö till ordförande i styrelsen för
SOLTAK AB.

Beslutet expedieras till
SOLTAK AB
Åke Sparringsjö
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§ 145
Val av 2 representanter till ägarrådet för SOLTAK AB
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Envar av ägarkommunerna ska utse två personer som representerar respektive kommuns
kommunstyrelse att ingå i ägarrådet för SOLTAK AB.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carlos Rebelo Da Silva (S) och Julia Färjhage (C) att
representera Lilla Edets kommun i ägarrådet för SOLTAK AB från och med
2017-12-20.
Beslutet expedieras till
Carlos Rebelo Da Silva
Julia Färjhage
Förtroenemannaregistret
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§ 146
Utseende av ledamot i styrelsen för LEFAB
Dnr 2014/KS0232

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Anderström (M) till ledamot i styrelsen för
LEFAB.

Beslutet expedieras till
LEFAB
Lars-Erik Anderström
Förtroendemannaregistret
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§ 147
Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets kommunskolstrukturförslag
Dnr 2016/KS0405
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun fattade, 2017-01-11/§ 2, beslut om att
uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med ett
strukturförslag runt kommunens skolor efter att breda samtal förts mellan kommunens
partier.
Utbildningsnämnden bjöd därefter in alla partier som är representerade i
kommunfullmäktige att med två representanter delta i en skolstrukturgrupp.
Skolstrukturgruppen har träffats vid fyra tillfällen och tagit fram ett förslag angående
skolstrukturen i Lilla Edets kommun utifrån den samlade information som framkommit
under dessa samtal. Ett antal nyckelfaktorer har identifierats som är avgörande för den
framtida rekommenderade skolstrukturen med en planeringshorisont för de kommande
fem åren och en vision för skolutveckling på 5-10 års sikt.
Med utgångspunkt från nyckelfaktorerna föreslår skolstrukturgruppen att Lilla Edets
kommun för de kommande fem åren fortsätter att utveckla skolan utifrån den nuvarande
skolstrukturen med fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Vidare föreslås att planering och
genomförande av utbyggnation på Strömsskolan och en ny ersättande skola i Lödöse
ska fortskrida.
Visionen på 5-10 års sikt för skolutveckling innefattar bl a renovering och nybyggnation
av skolor, förbättrade och nya utomhusmiljöer.
Finansiering
Strömsskolans utbyggnad ska rymmas inom utbildningsnämndens budgetram 2018.
Finansiering i övrigt blir aktuell i samband med kommunens kommande mål- och
resursplanearbete. Lilla Edet har en ansträngd ekonomi med en relativ hög låneskuld
samt högt borgensåtagande. De planerade skolstrukturförslaget kommer att innebära
stora finansiella åtaganden för kommunen. En elev behöver ca 10-12 kvm total yta. En
skola kostar ca 20–22000 per kvm. Till detta kommer anslutningsavgifter (vatten, el
m.m.) samt markarbeten utanför skolbyggnaden (bollplan, skolgård m.m.). Det betyder
ytterligare ca 5-7000 kr per kvm. I skolstrukturförslaget beskrivs en ny F-6 i Lödöse
samt ett nytt samlat högstadium vilket innebär en investering på ca 400 miljoner kr. I
förslaget bör man ta hänsyn till att behovet av skolplatser förändras över tid och att det
byggs flexibla byggnader.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 171
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 128
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-10-26.
Skolstrukturgruppens förslag 2017-10-23.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S), Peter Spjuth (V), Anna Larsson (MP) och Michelle Winkel
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Fredrik Hermansson (C):
Kommunfullmäktige godkänner skrivelsen från skolstrukturgruppen.
Christer Ädel (SD), Lars Ivarsbo (C) och Julia Färjhage (C) tillstyrker Fredrik
Hermansons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Lilla Edets kommun fortsätter att utveckla skolan utifrån den nuvarande
strukturen med fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Beslutet innebär att tidigare
skolstrukturbeslut upphävs och att skrivelsen från skolstrukturgruppen dnr
2017/KS405-8 godkänns.
2. Planering och genomförande av utbyggnation på Strömsskolan fortsätter inom
utbildningsnämndens budgetram för 2018.
3. Planering och finansiering av Skolstrukturgruppens övriga förslag får ingå i
kommunens ordinarie planering och kommande mål- och resursarbete.

Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Ethel Augustsson (C), Fredrik Hermansson
(C), Lars Ivarsbo (C), Anders Johansson (SD), Christer Ädel (SD) och Carl Carlsson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Hermanssons yrkande.
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§ 148
Biblioteksplan för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/KS0173
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har upprättat en biblioteksplan. Det bör även finnas en plan för
skolbiblioteken. Bildningsförvaltningen har valt att låta Biblioteksplanen omfatta såväl
folkbiblioteken som skolbiblioteken.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2017-01-31 § 2 biblioteksplanen i den del som
avser folkbiblioteken. Besluten om tillägg har inarbetats i biblioteksplanen.
Utbildningsnämnden behandlade 2017-04-27 § 32 biblioteksplanen i den del som avser
skolbiblioteken. Besluten om ändringar har inarbetats i biblioteksplanen. Dock har
texten som föreslås strykas i den del som avser folkbiblioteken i stället, i samråd med
kultur- och fritidschefen, omformulerats något.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-30 § 109 att återremittera biblioteksplanen till
kultur- och fritidsnämnden för redaktionella ändringar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-09-26 § 66 föreslå kommunfullmäktige att
anta den reviderade biblioteksplanen för Lilla Edets kommun 2017-2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 163
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 132
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen 2017-10-11
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-30 § 109
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-06-27
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-01-31 § 2
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-27 § 32
Beslut
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till
Erik Larsson, bibliotekschef
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§ 149
Delårsrapport från Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund 2017
Dnr 2017/KS0370
Sammanfattning
Delårsrapporten redovisar det ekonomiska läget från 1 januari till och med 31 augusti
2017 och ger en prognos för resterande år. Resultatet för perioden januari till augusti är
positivt och uppgår till 1 398 tkr. Prognosen för helåret är ett plus med 1 000 tkr. I
delårsrapporten framgår och förbundets mål och redovisning av dessa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 162
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 133
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2017-10-11
Protokoll från direktionen 2017-09-26
Delårsbokslut januari-augusti 2017

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska delårsrapporten (januari-augusti) 2017
för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.
Beslutet expedieras till
Bohusläns räddningstjänst förbund
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§ 150
Taxor och avgifter – ärenden enligt plan och bygglagen
fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0387
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-09-25 § 71 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxor och avgifter för bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 166
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 117
Miljö- och byggnämndens protokoll 2017-09-25 § 71

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för bygglovsärenden enligt plan- och
bygglagen enligt miljö- och byggnämndens protokoll 2017-09-25 § 71, att gälla från
och med 1 januari 2018 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Henrik Noord, bygglovschef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 151
Taxor och avgifter – ärenden enligt miljöbalken och
livsmedelslagen fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0410
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-10-24 § 85 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxor och avgifter för ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 167
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-08 § 118
Miljö- och byggnämndens protokoll 2017-10-24 § 85

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för ärenden enligt miljöbalken och
livsmedelslagen enligt miljö- och byggnämndens protokoll 2017-09-25 § 71, att gälla
från och med 1 januari 2018 och tillsvidare.
Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Kristian Nordström, miljöchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 152
Taxor och avgifter – VA-taxa fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0411
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2017-10-25 § 66 att föreslå kommunfullmäktige att höja
anläggningstaxan med 10 procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med
dagvattenparameterar föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent.
Slambehandlingsavgiften föreslås vara oförändrad 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 168
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 119
Tekniska nämndens protokoll 2017-10-25 § 66

Beslut
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan med 10 procent och i avvaktan på
justering av brukningstaxan med dagvattenparameterar höjs brukningstaxan med 7
procent enligt tekniska nämndens protokoll 2017-10-25 § 66, att gälla från och med 1
januari 2018 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 153
Taxor och avgifter – Avfallstaxa fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0412

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2017-10-25 § 67 att föreslå kommunfullmäktige fastställa
avfallstaxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 169
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 120
Tekniska nämndens protokoll 2017-10-25 § 67

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan, enligt tekniska nämndens protokoll
2017-10-25 § 67 att gälla från och med 1 januari 2018 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 154
Taxor och avgifter – individ- och familjeomsorgen
fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0386
Sammanfattning
Individnämnden beslutade 2017-09-27 § 70 att föreslå taxor och avgifter inom individoch familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 172
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 113
Individnämndens protokoll 2017-09-27 § 70

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorgen
enligt individnämndens beslut 2017-09-27 § 70, att gälla från och med 1 januari 2018
och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 155
Taxor och avgifter – vård och omsorgs- och
funktionshinderverksamheten fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0390
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2017-09-25 § 44 att föreslår kommunfullmäktige att
fastställa taxor och avgifter inom vård och omsorgs- och funktionshinderverksamheten
enligt tjänsteskrivelse daterad 19 juli 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 173
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 114
Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-25 § 44

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom vård och omsorgs- och
funktionshinderverksamheten enligt omsorgsnämndens beslut 2017-09-25 § 44, att gälla
från och med 1 januari 2018 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef
Helene Persson, verksamhetschef
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 156
Taxor och avgifter – idrottsanläggningar
fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0407
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2017-10-24 § 74 att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxor och avgifter för idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 174
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 115
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-10-24 § 74

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för idrottsanläggningar enligt kulturoch fritidsnämndens protokoll 2017-10-24 § 74, att gälla från och med 1 januari 2018
och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Eduard Jellinek, kultur- och fritidschef
Leif Gardtman, tf bildningschef
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§ 157
Taxor och avgifter – utbildningsnämnden
fr o m 2018-01-01
Dnr 2017/KS0413
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2017-10-26 § 77 att föreslå kommunfullmäktige att
barnomsorgsavgifter fortsättningsvis indexeras enligt inkomstindex samt att fastställa
taxor och avgifter inom utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 175
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 116
Utbildningsnämndens protokoll 2017-10-26 § 77

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barnomsorgsavgifter fortsättningsvis indexeras enligt
inkomstindex samt fastställer taxor och avgifter inom utbildningsnämnden enligt
utbildningsnämndens beslut 2017-10-26 § 77, att gälla från och med 1 januari 2018 och
tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden
Leif Gardtman, tf bildningschef
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§ 158
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv
Dnr 2017/KS0417
Sammanfattning
Från och med 1/1 2013 gäller nya regler i kommunallagens 8 kapitel avseende
kommunens ekonomiska förvaltning. ”Kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 §. I samma
kapitel anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för
kommunen och hur de mer konkret kan uppnås.
Det nya i lagen är att kommunen skall fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och om vissa förutsättningar är uppfyllda får kommunen i en balanskravsutredning reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv
(RUR). Om RUR skall användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
omfatta hanteringen av en sådan reserv
Kommunens revisorer har vid granskning av årsredovisning och delårsrapport framfört
att riktlinjerna bör förtydligas när det gäller uppföljning och analys av målen för god
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige bör ange i hur stor grad målen ska vara
uppfyllda för att kommunen ska anses leva upp till kraven på god ekonomisk
hushållning.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserven”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 176
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 122
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2017-10-20
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven.
Beslut
Kommunfullmäktige antar "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven".
Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 159
Revidering av kommunens ekonomiska styrprinciper
Dnr 2017/KS0418
Sammanfattning
Lilla Edets kommun beslutade 2007 att arbeta utifrån nya styrprinciper. Bakgrunden till
införandet var knuten till visionsarbetet men också till förändringar i kommunallagen.
Bestämmelser som innebar att kommuner och landsting i sin budget skulle ta fram
särskilda verksamhetsmål och finansiella mål samt riktlinjer av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Modellen redovisar en fastställd tidplan, klargör rollfördelning mellan förtroendevalda
och förvaltning samt beskriver hur kommunen styrs mot Vision 2020 på lång och kort
sikt. Modellen bygger på en ”röd tråd” mellan kommunfullmäktiges mål och den
enskilda medarbetaren
Styrprincipen reviderades 2010 och målarbetet tidigarelades. Det var främst två
svårigheter som upplevts under de år kommunen arbetat efter modellen. Den största
svårigheten var att sätta bra och uppföljningsbara mål. En annan svårighet var att
anpassa ekonomin efter de resurser som finns och därmed knyta resurser till målen.
Förändringar genomfördes i styrprinciperna med utgångspunkten att skapa mer tid för
den politiska organisationen att arbeta fram bra mål som kunde tas omhand av nämnder
och förvaltning.
Frågan om en översyn av styrprincipen har nu åter aktualiserats i samband med
kommunens mål- och resursarbete för 2018. I det grupparbete som genomfördes i
uppstarten av mål- och resursarbetet framkom inga egentliga negativa synpunkter på
styrprincipen som sådan men de svårigheterna avseende främst arbetet kring
kommunens mål som lyftes fram 2010 kvarstår. Mål behövs för att staka ut den
politiska riktningen i kommunens utveckling, men frågan har även tidigare lyfts av bl a
kommunens revisorer om att begränsa antalet mål. Vidare framkom synpunkter på att en
bättre kunskap och följsamhet behövs gentemot styrprincipen.
Målstyrningen bör tydligare byggas in som en naturlig del i budgetprocessen och en
bättre fokusering på att utveckla formerna för uppföljning bör ske till kommunstyrelse
och fullmäktige.
Kommunen är tvungen att enligt lag upprätta årsredovisning och delårsbokslut. Lilla
Edets kommun tar idag fram två tertialbokslut samt en årsredovisning. Man bör också
införa månadsvisa ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi.
En diskussion bör också föras om hur målen ska mätas och följas upp, exv med
indikatorer/nyckeltal. Oftast krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om
kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om mål inte kan mätas i form av en indikator
kan den istället formuleras som direkta uppdrag.
Det nuvarande styrdokumentet är bra strukturerat och beskriver en arbetsgång som om
den följs kan ge ett framgångsrikt målstyrningsarbete. Det bör dock kompletteras och
förtydligas i vissa delar. Detta tillsammans med en ökad kunskap i nämnderna och
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verksamheterna om styrprincipen och arbetsprocesser så att styrningen i kommuner
blivit alltmer integrerad i den bemärkelsen att mål- och resursprocessen hålls samman
så att målstyrningen och de ekonomiska förutsättningarna inklusive investeringar och
exploateringar hanteras samordnat.
Styrmodellen ska kommuniceras med kommunens personal så att kommunens mål blir
kända. Medarbetarna ska vara delaktiga i hur målen förverkligas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 177
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 127
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-26.
Ekonomichefens förslag till komplettering av nuvarande styrprincip.
Beslut vid kommunstyrelsen 2017-11-22
1. Kommunstyrelsen beslutar att en utbildningsinsats avseende kommunens
styrprinciper genomförs för samtliga chefer under våren 2018 och för
förtroendevalda i början av nästa mandatperiod.
2. Kommunstyrelsen beslutar att i samband med Mål- och resursarbetet för 2019
fokuseras särskilt på kommunens målarbete och hur uppföljning och mätning ska
ske.
3. Kommunstyrelsen beslutar att mål- och resursberedningens arbete inför ny mål- och
resursplan startas upp med en bokslutsberedning och att nämndernas presidier bjuds
in.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande styrprinciper uppdateras enligt
förslaget.

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 160
Upphävande av ledarskapspolicyn
Dnr 2017/KS0420
Sammanfattning
De styrande arbetsgivardokumenten Ledarskapspolicy för Lilla Edets kommun antaget
av Kommunfullmäktige 2009-06-17 (Dnr 2009/KS0095) och Riktlinjer för ledarskap i
Lilla Edets kommun antaget av Kommunstyrelsen 2009-04-29 (Dnr 2009/KS0095)
behöver revideras. Dokumenten behöver moderniseras samt ersättas av ett gemensamt
dokument, vilket ger större förutsättningar för att innehållet blir lättillgängligt,
användarvänligt och förståeligt.
Att som arbetsgivare ha ett styrdokument med ställningstaganden beträffande chef- och
ledarskap markerar att området är strategiskt och viktigt för Lilla Edets kommuns
möjligheter att nå framgång. I Ledarskapsprogrammet för Lilla Edets kommun uttrycks
bl a att en chefs uppgift är att inom de ramar som svensk lagstiftning medger omsätta de
politiska besluten i handling och tillsammans med medarbetarna åstadkomma en
effektiv, kvalitativ och produktiv verksamhet för medborgarna i Lilla Edets kommun.
En chef skapar goda resultat i sin verksamhet genom att tillvarata potentialen hos sina
medarbetare.
Ledarskapet ska präglas av professionalism, engagemang, delaktighet, samverkan och
öppenhet samt anpassas i förhållande till verksamhetens och medarbetarnas behov över
tid.
Ledarskapsprogrammet för Lilla Edets kommun anger en grundläggande gemensam syn
på ledarskap och anger gemensamma utgångspunkter för ett gott ledarskap.
Sammantaget vill programmet bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.
Alla ställningstaganden som berör chef- och ledarskapet i kommunen ska utgå från detta
styrdokument. Det konkreta arbetet med att utveckla och stödja kommunens chefer ska
finnas i en handlingsplan som årligen fastställs av kommunchefen.
De huvudsakliga förändringarna innehållsmässigt som finns i det reviderade
ledarskapsprogrammet jämfört med de tidigare antagna styrdokumenten är följande:


Samtliga chefer anställs som huvudregel på tillsvidareanställningar med villkor
som utgår från gällande kollektivavtal. I tidigare policydokument fanns
möjlighet till särskilt tidsbegränsade chefsförordnanden på fyra år för samtliga
chefer, och där det för förvaltningschefer var ett faktum.
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Befattningsbenämningen chef ska som huvudregel hanteras konsekvent på olika
nivåer i organisationen mot bakgrund av att uppdraget chef innefattar personal-,
budget- och verksamhetsansvar. Kommunchef fastställer titulatur.



Vad ett gott ledarskap är och vilka förutsättningar för det goda ledarskapet som
behöver finnas har moderniserats och utvecklats, t ex att ledarskapsutveckling
innefattar såväl personlig som formell utveckling och att en chef behöver få
kontinuerlig feedback från sin närmaste chef på hur väl mål uppfylls och resultat
uppnås.



I det reviderade styrdokumentet är det uttalat att Ledarskapsprogrammet för
Lilla Edets kommun ska utgöra utgångspunkten för det konkreta arbetet med att
utveckla och stödja kommunens chefer och att de kommunövergripande
aktiviteterna årligen ska fastställas av kommunchef i en handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 123
Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2017-10-26
Förslag på uppdaterat arbetsgivardokument, Ledarskapsprogram för Lilla Edets
kommun, Dnr 2017/KS0420. Bilaga till tjänsteskrivelsen.
Beslut i kommunstyrelsen 2017-11-22
1.

Kommunstyrelsen ersätter, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver
Ledarskapspolicyn, Ledarskapspolicy för Lilla Edets kommun och Riktlinjer för
ledarskap i Lilla Edets kommun med Ledarskapsprogram för Lilla Edets kommun.

Yrkande
Peder Engdahl (M) yrkar att ärendet återremitteras då det nya Ledarskapsprogrammet
bör fastställas av kommunfullmäktige.
Jörgen Andersson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram en ny policy som
kompletterar Ledarskapsprogrammet.
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Beslut
1.

Kommunfullmäktige upphäver Ledarskapspolicyn.

Beslutet expedieras till
Marianne Piiroinen, personalchef
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§ 161
Upphävande av Policy för rökfri arbetstid
Dnr 2017/KS0421
Sammanfattning
Det styrande arbetsgivardokumentet Policy för rökfri arbetstid antaget av
Kommunfullmäktige 2008-06-18 (Dnr 2008/KS0167) behöver revideras och
förtydligas.
Förslaget på Riktlinjer för rökfri arbetstid i Lilla Edets kommun innehåller i huvudsak
följande förändringar i jämförelse med tidigare antaget arbetsgivardokument:


Förbudet mot rökning under arbetstid avser även elektroniska cigaretter (ecigaretter).



Rökning är inte tillåtet i direkt anslutning till kommunens verksamhet och
omgivande tomtmark, utan får endast ske på ett sådant avstånd att det går att
garantera att rökningen inte i något avseende orsakar besvär för någon annan.



Det är uttalat i riktlinjerna att det inte är tillåtet att använda s k flextid för att
avbryta arbetet för att röka.



Om arbetstiden missbrukas av medarbetare på grund av rökning ska chef initiera
samtal med vederbörande i enlighet med kommunens rutiner avseende
misskötsamhet. Om arbetstiden fortsätter missbrukas kan arbetsrättsliga åtgärder
övervägas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 180
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 124
Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2017-10-26
Förslag på uppdaterat arbetsgivardokument, Riktlinjer för rökfri arbetstid i Lilla Edets
kommun, Dnr 2017/KS0421. Bilaga till tjänsteskrivelsen.
Beslut vid kommunstyrelsen 2017-11-22
1. Kommunstyrelsen ersätter, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver
Policy för rökfri arbetstid, Policy för rökfri arbetstid med Riktlinjer för rökfri
arbetstid i Lilla Edets kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att låta
Riktlinjerna även omfatta annan typ av tobak och en större målgrupp, till nästa
revidering av dokumentet.
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Beslut
1.

Kommunfullmäktige upphäver Policy för rökfri arbetstid.

Beslutet expedieras till
Marianne Piiroinen, personalchef
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§ 162
Styrdokument för krisberedskap 2017-2019
Dnr 2017/KS0397
Sammanfattning
Styrdokument för krisberedskap 2017-2019 beskriver kommunens övergripande
viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens arbete med risk- och krishantering.
Prioriteringarna har sin grund i Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2019 för Lilla Edets
kommun.
Innehållet i styrdokumentet syftar också till att, tillsammans med kommunens ledningsoch informationsplan uppfylla krav på förberedelser för och verksamhet under
extraordinära händelser samt höjd beredskap enligt Lag (2006:554) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH). Krav på kommunerna finns inom områdena risk- och sårbarhetsanalys,
planering, geografiskt områdesansvar, övning- och utbildning, rapportering samt höjd
beredskap.
Syftet är också att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs
i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen reglerar
ersättningen för de uppgifter kommunen har enligt LEH.
Styrdokumentet ska efter antagande redovisas till länsstyrelsen. Vid sidan av
kommunens eget ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten är det
Länsstyrelsen som ansvarar för uppföljning av kommunernas ansvar med uppgifterna i
LEH.
Finansiering
Ärendet medför kostnader som till viss del täcks av statlig ersättning. De åtgärder som
inte kan finansieras av den statliga ersättningen måste planeras in i ordinarie
budgetplanering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 183
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-08 § 130
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-18.
Styrdokument för krisberedskap 2017-2019.
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Beslut
Kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 2017-2019.
Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Länsstyrelsen (inkl programmet)
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§ 163
Sammanträdesdagar 2018
Dnr 2017/KS0306
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 8 § 8 ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före
november månads utgång. De år då val av kommunfullmäktige har förrättats i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige.
I tidigare beslutad sammanträdesplan för 2018 finns inget sammanträde planerat för
kommunfullmäktige i november.
För säkerhets skulle planerar vi in ytterligare en sammanträdesomgång:
KSAU 17 oktober kl 8.30
KS 31 oktober kl 8.30
KF 14 nov kl 18.00

Beslut
1. Kommunfullmäktige kompletterar sammanträdesdagarna med ovanstående dag för
kommunfullmäktige.
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§ 164
Motion med förslag om voteringssystem i
kommunfullmäktige
Dnr 2017/KS0306
Sammanfattning
Christer Ädel (SD) inkom 2017-12-01 med motion med förslag om att upphandla ett
program för voteringar som kopplas till den kommunala iPaden som varje
förtroendevald får låna.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
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