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§ 94
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 95
Beslut om samråd för Detaljplan avseende skolområde
och bostäder inom Gossagården
Dnr 2015/KS0170
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog 2015-03-11. § 17 beslut om positivt planbesked och att inleda
arbetet för att upprätta detaljplan för norra delen av Gossagården i Lödöse. Detaljplanen
är upprättad och förslås handläggas med utökat planförfarande, enligt PBL SFS
2014:900.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ett bostadsområde med cirka 250 nya
bostäder i form av flerbostadshus, radhus och småhus, skola, en idrottshall samt
eventuellt utbildningslokaler för vuxna. Området är en första etapp i det som ska bli en
utveckling av Lödöse samhälle. Syftet är också föreslagen bebyggelse ska ge ett utökat
underlag till service och kollektivtrafik.
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Ärendet
Planområdet ligger i Lödöse, ca 700 meter
söder om Lödöse centrum och omfattar en
areal om ca 10 ha. Fastighetsägare och
rättighetshavare framgår av
fastighetsförteckningen.
BEBYGGELSE
Bebyggelse mellan två-fyra våningar föreslås.
I södra delen av planområdet lokaliseras
bebyggelse i större skala än norr om
Ekebergsvägen. Området ska komma att
domineras av flerfamiljshus. I områdets norra
och centrala delar föreslås radhus och villor.
Karaktären är inspirerad av den moderna
trädgårdsstaden, med kvartersstruktur och
entréer från gatan. Ambitionen är att bostäder
med varierade lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer ska finnas.

GEOTEKNIK
Stabiliteten inom området samt mot älven bedöms under befintliga förhållanden vara
tillfredställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och jordlagerföljd. I
den översiktliga Göta älvutredningen klassas aktuellt område som ett lågriskområde för
skred. Dock då området är sättningskänsligt bör ingen tillskottslast påföras.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
VA
Nya byggnader ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planförslaget
föranleder ett behov till utbyggnad av det allmänna ledningsnätet och en utredning
pågår om hur denna ledningsutbyggnad ska ske. Allmänna VA-ledningar avses i första
hand anläggas inom allmän plats, gata, gång och cykelstråk.
Dagvatten
Planområdet är till stora delar mycket flackt med hög grundvattenyta och leriga jordar.
P.g.a. områdets flacka karaktär och sättningskänslig mark råder svårigheter att uppnå
erforderlig lutning på dagvattenledningar med acceptabel marktäckning.
För att säkerställa att tillräckliga ytor för omhändertagandet av dagvatten möjliggörs har
en begränsning av hårdgöringsgraden på respektive fastighet införts som
planbestämmelse.
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TRAFIK
En trafikutredning har 2016- 05-13 tagits fram av Sweco som underlag till
detaljplanearbetet. Eftersom detaljplanen utgör den första etappen i utvecklingsfasen av
Lödöse har trafikutredningen översiktligt beaktat hela utvecklingsområdet som ligger i
den fördjupade översiktsplanen och inte bara själva detaljplaneområdet. En trafikanalys
har genomförts över befintliga och prognosticerade trafikflöden i området för att
bedöma den framtida trafikefterfrågan. Trafikanalysen har studerat framkomligheten
utefter Göteborgsvägen, gatustruktur samt korsningspunkter med befintliga och
föreslagna anslutande vägar från området.
Kapacitetsanalysen indikerar att framkomligheten i de studerade korsnings-punkterna
mellan Göteborgsvägen och anslutningarna från Ekebergsvägen, Etapp 2 och 3 samt
befintlig väg mot pendelparkeringen är god.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-24 § 66
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2016-07-29
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (2015/KS170-44)
Planbeskrivning (2015/KS0170-46)
Illustrationskarta (2015/KS0170-44)
Finansiering
Detaljplanen inklusive utredningarna finansieras genom försäljning av kvartersmark
efter att detaljplanen blivit antagen.
Yrkande
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och med det tillägget att
samrådstiden ska vara 6 veckor.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Leif Håkanssons yrkande.
Uno Ekberg (S) och Julia Färjhage (C) föreslår redaktionella ändringar i texterna
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag och
finner att styrelsen bifaller förslaget.
Därefter frågar han om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Leif Håkanssons tilläggsyrkande
och finner att styrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Därefter bifaller kommunstyrelsen förslagen till redaktionella ändringar.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sända ut en kungörelse och ge tillfälle till samråd
under sex veckor kring planförslaget.
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra nämnda redaktionella ändringar i
texterna.
Beslutet expedieras
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Martin Hallberg, planarkitekt
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§ 96
Dialog med Trafikverket avseende vägrätten för vv2002
Dnr 2016/KS0275
Sammanfattning
Kommunen bör påbörja dialog med Trafikverket, om vägrättens huvudmannaskap, då
kommunen äger marken som är underordnad vägrätten.
Utredningen innefattas av sträckningen från ”rosa-kiosken” och till rondellen vid
kommungränsen, en sträcka på 2,7 kilometer.
Trafikverket har uttalat en tydlig önskan om att avsäga sig vägrätten.
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Frågeställningar som bör belysas i dialogen
Hastigheten på vv2002 är idag 70 km/h, trafikmätningar visar att medelhastigheten är
83 km/h, vilket måste åtgärdas.
Fler och fler bilister får utfart via Ekebergsvägen till vv2002, detta kommer att bli en
utmaning för väghållaren. Avtalet angående rondell vid Ekebergsvägen är inte
genomfört, Trafikverket har påtalat att det är ett avtalsbrott av kommunen att inte
anlägga rondellen som avtalet medger. Nya förutsättningar har presenterats av
Trafikverket som vill omförhandla avtalet, då nytt regelverk har trätt ikraft. Det nya
regelverket säger att på statlig väg skall Trafikverket projektera och anlägga rondellen
med de krav som gäller för statlig väghållning, och enligt avtalet skall kommunen
bekosta utförandet. Trafikverket har meddelat att rondellen kommer kosta mellan 9-11
miljoner att bygga. Den ekonomiska konsekvensen, om vägrätten upphör, är att
kommunen kan anlägga en mindre rondell med samma höga krav på säkerhet.
Kostnaden blir mindre, när kravet på utformning styrs av kommunen.
Detaljplan Norra Gossagården är i samrådsskedet, de mindre utfarterna är borttagna.
Utfarten för hela området sker via Ekebergsvägen. Kopplingen mellan lokalgator och
vv2002 sker via gång- och cykelvägar för fotgängare och cyklister, vilka prioriteras
inom området.
I mellersta och södra Gossagården kommer troligen de befintliga utfarterna att gå
samma öde till mötes som grusvägarna inom Norra Gossagårdens detaljplan och en
större gata kommer att mata ut trafik på vv2002, utfartsrätterna för befintliga vägar
upphävs därmed. Däremot måste kommunen ansöka om ny utfartsrätt på Trafikverket
för en större matargata. I denna ansökan kan Trafikverket kräva säkerhetsåtgärder som
exempelvis rondell eller annan likvärdig åtgärd.
Utredningarna för Norra Gossagårdens detaljplan antyder att dagvattenhanteringen kan
läggas i magasin inom vägrättsområdet, men då krävs dispens från Trafikverket för
detta. Om kommunen väljer detta sätta att omhänderta dagvatten, behövs ingen damm
på Nyland. I samma vägrättsområde behövs VA- stamledning anläggas, även övriga
ledningsägare behöver utrymme, dispensen bör även gälla dessa. Om vv2002 varit
kommunal, då hade kommunen kunnat lägga stamledningarna i gaturummet, som är
kutym. Skolområdet blir mindre på grund av ledningsrätterna.
Trafiksäkerheten ska diskuteras och vägen bör på längre sikt byggas om till smalare
körfält. Stannfickor och gång- och cykelbana är en lösningsmodell som göra
vägområdet tryggare och säkrare att vistas inom. Ombyggnaden måste godkännas och
utföras av Trafikverket om vägen har statligt huvudmannaskap. Kommunen får troligen
bekosta åtgärderna oavsett huvudmannaskap.
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Säkra övergångar till Nyland kommer att behövas på sikt i anslutning till skolområdet.
Området är i FÖP Lödöse utpekat som ett rekreations- och fritidsområde. Hållplats för
södergående kollektivtrafik blir aktuellt. Utfarter från Nylandsområdet kan bli aktuellt
för in-och utfart till mindre besöksparkeringar, även dessa kräver ett godkännande från
Trafikverket.
För att åstadkomma en trevlig miljö för de boende i området så behöver kommunen
bland annat plantera in träd utmed vägen, detta godkänner troligtvis inte Trafikverket,
då normen för statlig väg är en bred och tydlig sikt för bilisten.
Vägsträckningen mellan Gossagården och ”rosa kiosken” bör i detalj studeras och
åtgärder som bör vidtas synliggörs, för att uppnå en säker och trygg miljö.
Ärendet
Dialog med Trafikverket inleds avseende vägrätten utmed del av vv2002 i Lödöse.
Dialogen innefattar även gällande avtal angående rondell vid Ekebergsvägen.
FÖP Lödöse, kollektivtrafikens prioritet samt pågående detaljplanering är viktiga delar i
dialogen. Konsekvensbeskrivningen analyserar och nyanserar huvudmannaskapet för
vägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 67
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad 2016-07-12
FÖP Lödöse
Detaljplan Ekeberg
Pågående detaljplan Norra Gossagården
Finansiering
Uppdraget inkluderas i verksamhetens driftbudget.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringsavdelningen att inleda en dialog
med Trafikverket avseende vägrätten utmed del av vv2002 i Lödöse.
Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 97
Yttrande över Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram
Dnr 2016/KS0238
Sammanfattning
Ale kommun önskar synpunkter från angränsande kommuner, Länsstyrelsen, GR och
VGR i enlighet med Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 68
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, 2016-07-05
Ales bostadsförsörjningsprogram 2016 – 2020.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för möjligheten att yttra sig men har inget att erinra mot
förslaget.
Beslutet expedieras till
Ale kommun, Linda Karlsson epost: kommun@ale.se och linda.karlsson@ale.se
Cecilia Friberg, mark- och exploatering
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§ 98
Ansökan om planbesked för ändring av ”Detaljplan för Ström
1:65 m fl – Stallgärdet, Norra delen
Dnr 2016/KS0263
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har inkommit med en ansökan om planbesked för ändring av
”Detaljplan för Ström 1:65 m fl – Stallgärdet, Norra delen”. De ämnar uppföra nytt
LSS-boende inom detaljplan för Ström 1:65 m.fl. För att möjliggöra byggnation krävs
en ändring av nuvarande plan för området.

Gällande detaljplan
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Ärendet
Ändringen avser planbestämmelserna inom markerade områden i plankartan:
e1 – Minsta tomtstorlek 1000 m2. Största
byggnadsarea per fastighet är 250 m2 varav 50 m2 för
komplementbyggnad.
Kommentar: LSS-boendet planeras med en
byggnadsarea om 600 m2. För att möjliggöra en
byggnation krävs att tillåten byggnadsarea justeras.
– till minst 600 m2.
E-område inom kvarteret tas bort. Ledningsägarna
placerar istället distributionsskåp utanför
planområdet.

e2000 – Största byggnadsarea för kvarteret, varav
högst 200 m2 per byggnad. Härutöver får erforderliga
garage och komplementbyggnader byggas. Minsta och
största tomtstorlek är 400 m2 respektive 800 m2.
Kommentar: Planbestämmelse (e2000) utgår och
ersätts med i planen befintlig bestämmelse (e1).

p2 – Minsta avstånd mellan huvudbyggnader är 8,0 meter alternativt ska
huvudbyggnader sammanbyggas i tomtgräns. Komplementbyggnader/garage/carport
får placeras i tomtgräns mot granne, annars minst 1,5 meter från tomtgräns.
Kommentar: Planbestämmelse (p2) utgår och ersätts med i planen befintlig
bestämmelse (p1).
Prickmark inom markerat område kan komma att justeras under planprocessen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 69
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2016-07-13
Detaljplan för Ström 1:65 mfl – Stallgärdet, norra delen. Dnr. 2016/ks0263-3
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Finansiering
Planändringen finansieras genom försäljning av tomter i samband med genomförande
av planen

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked.

Beslutet expedieras till
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Martin Hallberg, planarkitekt
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§ 99
Bildande av kommunalförbund omfattande räddningstjänsten
med Lilla Edets, Tjörns, och Stenungsunds kommuner
2014/KS0148
Inledning
Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt
räddningstjänstansvar. Nya förbund bildas och befintliga utökas. Det är idag fler
kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten som egen
förvaltning.
År 2014 genomfördes en förstudie mellan Lilla Edets, Stenungsunds och Tjörns
kommuner som rekommenderade att fördjupa samverkan då förutsättningarna var
mycket goda. Det är mer som förenar än skiljer kommunerna åt samt att viljan till
samverkan finns hos alla tre parterna. Förstudiens rekommendation är att ett
kommunalförbund är den samverkansform som bäst lever upp till ställda förväntningar.
Efter förstudien tillsattes 2015 en utredningsorganisation med representanter från de tre
kommunerna med deras räddningstjänster. Förutom att arbeta fram förslag till beslut var
syftet att de tre kommunerna med dess räddningstjänster skulle lära känna varandra och
varandras förutsättningar.
Utredningen har bedömt att 1 januari 2017 är ett lämpligt startdatum för den nya
organisationen.
Uppdrag till räddningstjänstförbundet
I förslag till förbundsordningens första punkt anges förbundets uppdrag.
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det
komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och
samhällsstörningar.
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Politisk organisation
Förslaget är att den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion.
Direktionen skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare fördelat enligt följande:




Lilla Edets kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Stenungsunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Tjörns kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.

Från budgetram till medlemsavgift
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2016 varit en
utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett likartat sätt har de
olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts justeringar för att få fram jämförbara
ekonomiska uppställningar. Likaså har kommuncentrala poster för räddningstjänsten
identifierats samt kapitaltjänstkostnaderna gjordes enhetliga vad det gäller
avskrivningstider och internränta.
Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och fördelningsnyckeln
utgöra grund för fördelning av kostnaderna och förbundsmedlemmarnas andel i
kommunalförbundets tillgångar och skulder.
Medlem
Andel
Lilla Edet
29,99%
Stenungsund
30,94%
Tjörn
39,07%
Omsatt till 2016 års förutsättningar skulle medlemsavgiften och kostnad per invånare bli
enligt nedan.
Medlem
Motsvarar en medlemsavgift kkr
Kostnad per
inv* kr
Lilla Edet
12 811
972
Stenungsund
13 216
518
Tjörn
16 687
1089
*SCB 31 December 2015
Enligt Tjörns kommuns hemsida fördubblas befolkningen under sommartid.
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla förhandling av
medlemsandelarnas fördelning. En förhandling ska följa den ordinarie budgetprocessen.
I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation i Lilla Edet,
förändringar i industriavtal eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta
inte kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av
medlemmarnas andel i förbundet.
Medlemsavgift 2017-2019
För budgetåren 2017-2019 gäller fasta förutsättningar. För budgetåret 2017 och 2018
gäller 2 % indexuppräkning och för 2019 1 % indexuppräkning
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Revision
Kommunalförbundet skall ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Stenungsunds
kommun utser en revisor från vardera medlemskommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 70
Kommunchefens tjänsteskrivelse samt ärendebeskring 2016-05-31
Förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst
förbund
Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
godkänns.

-

Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund godkänns

-

Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
godkänns

-

Direktionen får i uppdrag att inrätta ett medlemssamråd med Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds medlemskommuner som ska vara en dialogyta mellan
förbundet och dess medlemmar i strategiska utvecklingsfrågor och budget

-

Utöver budgetram tilldela ett engångsanslag på 390 tkr för 2017 för
omställningskostnader för Lilla Edet kommun.
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§ 100
Antagande av ny finanspolicy
Dnr 2016/KS0274

Sammanfattning
Lilla Edets kommuns existerande finanspolicy är från 2007. En finanspolicy bör
revideras och vid behov justeras kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning
till de omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil
upprätthålls. Omvärlden och finansmarknaden har upplevd stora ändringar sedan
finanskrisen. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur befogenheter
skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de instruktioner och
riktlinjer som upptas i reglementet. Målsättning är att den finansiella verksamheten skall
drivas och regleras utifrån tydligt definierade mål och risknivåer.
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella
aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och
likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att
ansvarsfördelning och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av
finansnettot och finansiell påverkan på resultatet främjas.
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör kommunchefen och
finansfunktionen.
Finanspolicyn med tillhörande reglemente och riskinstruktion är utarbetad i samarbete
mellan kommunen och dess bolag och är därmed gemensam för kommunen och dess
bolag.
Ärendet
De två huvudsakliga ändringar i den nya finanspolicyn jämfört med den tidigare handlar
om kapitalbindning, räntebindning och fullmakter.
1) KAPITALBINDNING/ GENOMSNITTLIG LÖPTID OCH
FÖRFALLOPROFIL
Följande synpunkter är tänkvärda


Som kommun och kommunalt bolag har vi med tanke på förutsättningar och
kredit- rating, bästa tänkbara position på den svenska kreditmarknaden.
Uppsagda krediter kan vara en relevant händelse om svenska kommuner står
inför en konkurssituation. Detta är lite troligt. Statliga ingripande kommer innan
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dess och med stöd från Riksbanken. Vi har dessutom alltid Kommuninvest, vår
egen bank, att vända oss till, om den övriga Svenska kapitalmarknaden skulle få
problem i en krissituation.


Kommuninvest har högsta möjliga kreditrating från såväl Moodys som Standard
& Poor. Man är penningpolitisk motpart hos Riksbanken. Med medlemskapet i
Kommuninvest kan vi anse oss ha en ”obegränsad” kapitaltillgång vid varje
tidpunkt. Nu kan även Riksbanken gå in och stötta vid behov. Av landets 290
kommuner och 20 landsting har man i dagsläget 272 kommuner och 8 landsting
som medlemmar.



Vi har konstaterat att en kapitalbindning inte nödvändigtvis säkerställer
kapitalförsörjningen om och när det verkligen behövs och att kostnaden är
betydande. Istället är det av avgörande betydelse att ha tillgång till en
kreditgivare med högsta möjliga rating och som har Riksbanken bakom sig i en
krissituation. Detta har vi säkerställt med vårt medlemskap i Kommuninvest.

Vi konstaterar att inte ens under finanskrisen värsta dagar återkallades något kapital från
kommuner eller kommunala bolag. Inte heller nekades någon förlängning av befintliga
krediter.
Slutsatsen är att kapitalbindningen inte är ett riskmått som är relevant i kristider,
framför allt inte när vi har tillgång till Kommuninvest, utan skall mer ses som ett sätt att
låsa in marginalerna, om och när detta är förmånligt. Sök istället generellt kreditgivare
med bästa möjliga rating och kapitaltillgång, men framför allt får en låg marginal
betydligt större betydelse. Genom en billigare finansiering uppnås bättre resultat, vilket
stärker bolagets/kommunens ställning inför framtiden.
Rekommendation:
I och med att en betydande och långsiktig förändring har skett på den svenska
kreditmarknaden rekommenderas att finanspolicyns ramar avseende kapitalbindningen
formuleras:



Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen regleras tills vidare
inte
Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare inte

Vi skall alltså inte förbise kapitalbindningen i finanspolicyn, endast konstatera att
riskmåttet f.n. är både svårt och kostsamt att efterfölja.
2) TILLÅTEN GENOMSNITTLIG RÄNTELÖPTID
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Bakgrund/motiv
Vi vill kraftfullt kunna förstärka vårt skydd mot betydande högre räntenivåer i
framtiden, när och om en sådan situation skulle uppkomma. Både korta och långa räntor
kommer med mycket stor sannolikhet att vara betydligt högre i framtiden men
tidshorisonten går inte att bedöma i dagsläget.
De långa räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer. Det finns i dagsläget inget som
tyder på att de ledande centralbankerna kommer att höja sina styrräntor kraftigt inom
den närmaste tiden. Däremot finns en betydande risk i de långa räntorna, vilka
diskonterar framtiden.
I dagsläget förser Centralbankerna marknaden med nästan obegränsad likviditet.
Samtidigt är skuldsättningen i många länder hög och fortsätter öka kraftigt.
Det är mycket stor risk att regeringar och centralbanker höjer eller tar bort
inflationsmålet, och släpper iväg inflationen för att rensa skuldberget.
Förnyad internationell oro eller kris på finansmarknaderna kan bidra till att de långa
räntorna ökar kraftigt.
Rekommendation
För att kunna utnyttja situationen med extremt låga räntenivåer rekommenderas att
finanspolicyn tillåter en genomsnittlig räntebindningstid på minst 1 år och högst 7 år.
Detta är enbart en defensiv strategi för att möjliggöra en långsiktig stabil utveckling av
räntekostnaderna.
3) Fullmakter
Ny finanspolicy föreslår
”Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall
kommunen/bolagen företrädas av namngivna behöriga personer.
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt
att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av styrelsen.”
I dag ges inte fullmakter med tidsbegränsning, och kommunen bör införa rutiner på
detta med årlig revision av fullmakter.

Beslutsunderlag
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Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 71
Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef, daterad 2016-07-06
Existerande finanspolicy från 2007, dnr. 2007/KS0234
Förslag till ny finanspolicy dnr. 2016/KS0274-1
Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar tillhörande reglemente och riskinstruktion

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar ny finanspolicy

Beslutet expedieras till
Lena Palm, kommunchef
Therese Allansson, bitr ekonomichef
Lars Wijkmark, Leifab
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§ 101
Årsredovisning Tolkförmedling Väst
Dnr 2016/KS0199
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på 102 språk, varav
arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) är
vanligast. Dessa fem språk utgör ca 70% av samtliga tolkningar. Arabiska och
somaliska utgör tillsammans strax över 50% av samtliga tolkuppdrag.
Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet av språktolkar för
medlemmarna genom att driva gemensam språktolkförmedling. I språktolkförmedling
innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och
meddelandeservice. Tillgängligheten vid beställningar av språktolktjänster är god.
Under perioden januari-december har förbundet tagit emot över 339 000 beställningar,
varav ca 1,9% inte har kunnat tillsättas med tolk. Antal uppdrag som har utförts är ca
307 000.
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat 1 257 översättningsuppdrag. De
vanligaste översättningarna är från svenska, arabiska, engelska och persiska till
arabiska, engelska, svenska och somaliska. Under året har nästan 100 tolkar höjt sin
kompetensnivå till 1 C, sjukfrånvaron har minskat jämfört för tidigare år och
extrapersonal på timbasis har använts för att möta arbetstoppar.
Priserna till medlemskund sänktes per den 1 juli 2015 med anledning av att det kraftigt
ökande antalet beställningar medförde att förbundet annars skulle gå med ett stort
överskott. Priserna bedöms kunna ligga kvar på samma nivå under 2016.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8
mkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-24 § 72
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-08-02
Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsen beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
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§ 102
Förfrågan om särskild medlemsinsats hos Kommuninvest år
2016
Sammanfattning
Nya lagkrav på bl.a. större kapital påverkar också Kommuninvest. Kommuninvest
föreningsstämma 2015-04-16 fastställda nya stadgar med möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Kommuninvest vill nu efterhöra om medlemmarna vill utnyttja möjligheten att erlägga
en särskild medlemsinsats.

Ärendet
Lilla Edets kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Orsaken till det
är att det då finns möjlighet att låna kapital hos det av Kommuninvest ek.för. helägda
bolaget Kommuninvest AB. Alla medlemmar har ett solidariskt borgensansvar, och har
intresse av at Kommuninvest förstärker sin kapitalbas, så att bolaget även
fortsättningsvis kan upprätthålla en god rating, vilket ger lägre upplåningskostnader.
Kommunen har vid ökad insats till Kommuninvest följande fördelar: Man reducerar
framtidig inbetalning av insatskapital. Man erhålla en ränta som ligger högre än en
normal upplåningsränta. Man stärker Kommuninvest AB, som man har solidarisk
borgensansvar för. Det är liten risk förbundet med insatskapitalet.
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När
en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
lägre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av
högsta insatsnivån. Av de 212 medlemmarna valde 9 av 10 att göra en så stor särskild
insats att medlemmen uppnådde den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Årsinsats i 2016 för Lilla Edet är 1 145 345. Lilla Edets kommuns totala insatskapital i
kronor blir då 5 410 510, som motsvarar 410,57 kronor per invånare. Ved att höja
insatsen till 450 kr per invånare (delnivå 1, 50% av högsta nivån), reduceras årlig
insatskapital med 50%. (första gången i 2017 – rabatt på ungefär 570 000). Då måste
Lilla Edets kommun betala 519 590 kronor extra till Kommuninvest under 2016. Lilla
Edets kommun kan också välja att betala ytterligare delnivå enligt tabell under:
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insatsbelopp:
Miniminivå
50% av högsta nivån
75% av högsta nivån
Högsta nivån

2016-08-24

200 kr/inv
450 kr/inv
675 kr/inv
900 kr/inv

Återstår följande
insatsbelopp
- Kr
519 590 kr
3 484 640 kr
6 449 690 kr

Betalar man upp till 75 % av högsta nivån, får man 75 % reduktion i årlig insats och
betalar man högsta nivån behöver man inte längre betala årlig insats till Kommuninvest.
Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdas av stämman 2016 till 2,0 %, som är en
betydlig högre nivå än tillsvarande låneränta i samma period. Räntan är en form för
överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel. Föreningen kan inte i förväg utlova vad räntenivån på
insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom
beslut i föreningsstämman. Föreningen informerar dock om att den eftersträvar att
kompensera medlemmarna med en rimlig ränta.
Efter 2017 års stämma kommer de medlemmar som då inte uppnått högsta
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att
ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 73
Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef, daterad 2016-07-04
Visar till ”Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016”
Finansiering
Under överskådlig tid har Lilla Edets kommun behov av upplånat kapital, så denna
placering måste ske med lånade pengar. Om löptiderna för ränteberäkning korrelerar
med varandra så bör detta vara ett lån som alltid genererar en avkastning som överstiger
lånekostnaden.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun betalar högsta nivån av
insatskapital till Kommuninvest på 6 449 690 kronor under 2016.
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§ 103
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Dnr 2016/KS0261
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med
god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige. Den
personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling även
om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av personalförändringar föreslås kommunstyrelsen fatta nytt beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 74
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-06-29
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Beslut
Kommunstyrelsen utser nämndsamordnare Anna-Carin Säll till personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen och nämndsamordnare Ingela Flodin till ersättare för Anna-Carin
Säll vid frånvaro, från och med den 2 september 2016.
Beslutet expedieras till
Anna-Carin Säll
Ingela Flodin
Datainspektionen, inkl blankett
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§ 104
Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
2016/KS0267
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting har till tillskrivit kommuner och Landsting
avseende en rekommendation om finansiering av en nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Svar önskas senast 30
september 2016.
SKL rekommenderar kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion
på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
SKL ska under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting
framtida finansiering av en nationell stödfunktion.
Bakgrunden är den att den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på
nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst upphör efter 2016.
Detta gäller bl a stödet till utveckling av de regionala samverkans- och stödstrukturerna,
regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans
med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt utvecklingsstöd på
nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.
Stödfunktionen beräknas kosta 3,4 mkr per år och föreslås fördelas efter samma princip
som medlemsavgiften. För Lilla Edets del innebär det 4 600 kr/år.
Finansiering
Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 75
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-02.
Rekommendation från Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med den ändringen att
samarbetet ska pågå under 2017-2018.
Jörgen Andersson (C) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Peter Spjuth yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Lilla Edets kommun ingår i samarbete avseende en nationell stödfunktion på SKL till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Finansiering med ca 4 600 kr sker inom kommunstyrelsens budgetram.
Beslutet expedieras till
SKL
Individnämnden
Sven Bergelind, förvaltningschef
Carolina Andersson, ekonom
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§ 105
Valkretsindelning
Dnr 2016/KS0194
Sammanfattning
Genom en ändring i vallagen är varje landsting från och med 1 januari 2015 en enda
valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte regionfullmäktige beslutar att dela in
landstinget i två eller flera valkretsar.
Västra Götalands läns landsting får alltså att ta ställning till om hela landstinget ska
utgöra en enda valkrets vid val till landstings/regionfullmäktige eller om landstinget ska
delas in i flera valkretsar.
Regionstyrelsen föreslår att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de
samma som vid val till riksdagen samt remitterar förslaget till valkretsindelning till
samtliga kommuner för yttrande senast 30 augusti 2016.






Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra valkrets (Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner)
Västra Götalands läns norra valkrets (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg och Åmåls kommuner)
Västra Götalands södra valkrets (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner)
Västra Götalands östra valkrets (Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,
Töreboda och Vara kommuner)

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 § 76
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-08-03
Regionstyrelsen beslut 2016-04-26 § 122

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller förslaget med fem stycken valkretsar.
Beslutet expedieras till
Regionstyrelsen, VGR
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§ 106
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen,
folkinitiativ beträffande folkomröstning angående frågan om
Lilla Edet ska ha F-3-skolor i Västerlanda, Nygård och Hjärtum
Dnr 2015/KS0413
Förvaltningsrätten i Göteborg har givit Lilla Edets kommun tillfälle att yttra sig över de
klagandes svar på kommunens yttrande i målet, målnr 4175-16.
Lilla Edets kommun yttrar sig enligt följande:
”Angående strukna namn”
Om man i enstaka fall fyllt i uppgifter för annan, t ex för en familjemedlem, har dessa
godkänts. Kommunen har även godkänt skrivtecknet -”- (samma som ovan). Detta
framgår av underlagen i ärendet. Initiativ har endast underkänts om uppgifter
systematiskt tillskrivits av annan.
”10 % av de röstberättigade”
I kommunens redovisning finns för varje enskilt initiativ en förklaring till varför ett
initiativ strukits. I en del fall kan det ha brustit i fler än ett av formkraven. Kommunen
anger i dessa fall endast en av grunderna till varför initiativet strukits. Anledningen till
att initiativet är struket är kopplat till att initiativet inte uppfyller formkraven som anges
i 5 kap 23 § kommunallagen.
Kommunen vidhåller således att det är 106 namnunderskrifter som strukits där uppgift
systematiskt tillskrivits av annan person.
Lilla Edets kommun vill återigen framhålla att med utgångspunkt från en granskning
enligt de formkrav som anges i 5 kap 23 § kommunallagen uppfylls inte kravet på att
minst 10 procent av de röstberättigade står bakom kravet. Detta även om kommunen
godkänner de 106 namnunderskrifter där uppgift systematiskt tillskrivits av annan.
Med hänvisning till tidigare yttrande samt ovanstående anser Lilla Edets kommun att
överklagandet ska avslås.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-11.
Överklagande.
Yrkande
Peter Spjuth (V) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse
2016-08-11.
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Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Julia Färjhage (C) lämnar följande förlag till yttrande:
”Folkinitiativ finns för att vitalisera demokratin, för att få fler att engagera sig. Då är
det också viktigt att vi som kommun tar till vara det engagemang många medborgare
visat genom att samla in och underteckna folkinitiativet.
I förarbetena till nuvarande lagstiftning står det:
”…anledningen till att folkinitiativet ska innehålla initiativtagarnas egenhändiga
namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser är att kommunen
eller landstinget ska ha möjlighet att i tveksamma fall kontrollera att en viss person,
vars namn finns på initiativet, verkligen har skrivit under det. I normalfallet torde
kommunerna och landstingen dock kunna utgå från att så är fallet (SOU 1993:90 s. 353
f.). Ett förstärkt folkinitiativ, där huvudregeln är att en folkomröstning ska hållas när tio
procent av de röstberättigade stödjer initiativet, innebär att det kan finnas anledning att
i vidare utsträckning än för närvarande kontrollera att de som undertecknat ett
folkinitiativ är behöriga att ta ett sådant initiativ. Enligt regeringens mening förutsätter
ett förstärkt folkinitiativ att kommunerna och landstingen ges goda möjligheter till
kontroll av initiativtagarnas namnunderskrifter. Kontroller av namninsamlingar torde i
normalfallet kunna ske genom att ett större antal stickprov görs. Ett sätt att underlätta
kontrollen är vidare, som utredningen föreslår, att införa krav på att initiativtagarna
ska ange sitt personnummer.” – prop. 2009/10:80 s. 104
Det är tydligt att lagstiftarens intentioner är att Folkinitiativ inte ska omgärdas av
omfattande byråkrati. Det är även tydligt att anledningen till att namnförtydligande och
adressuppgifter ska finnas med är att man ska kunna kontrollera om en viss person
verkligen undertecknat initiativet. Personnummer förenklar kontrollen.
Vi anser inte att det är skäligt att ta bort personer med "tillskriven adress". Vi bedömer
det även oskäligt att ta bort personer som saknar gatuadress, postnummer och ort samt
namnförtydligande om personnummer är angett. Så länge en person går att identifiera så att man kan kontrollera om personen i fråga har undertecknat initiativet - ska den
räknas.
I ett sådant fall är det uppenbart att initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av
de röstberättigade.”
Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP) och Anders Johansson (SD) tillstyrker
Julia Färjhages yrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för Peter Spjuths yrkande.
Nej-röst för Julia Färjhages yrkande.
Vid omröstningen av ges 6 ja-röster och 5 nej-röster.
JA
Ingemar Ottosson (S)

NEJ

X

Julia Färjhage (C)

X

Jörgen Andersson (C)

X

Leif Håkansson (S)

X

Mats Nilsson (V)

X

Peter Spjuth (V)

X

Ulf Wetterlund (L)

X

Camilla Olofsson (M)
Uno Ekberg (S)

AVSTÅR

X
X

Tommy Nilzén (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X
6

5

Beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse
2016-08-11.
Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M), Tommy Nilzén (MP)
och Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages
yrkande.

Beslutet expedieras till
Förvaltningsrätten
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§ 107
Yttrande med anledning av överklagande av delegeringsbeslut
avseende utbildningsnämndens befogenhet att fatta beslut om
omstrukturering
Dnr 2016/KS0208
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2016-05-20 att överklaga kammarrätten i
Göteborgs beslut 2016-05-06, mål nr 112-113-16. Se delegationsbeslut punkt 36,
kommunstyrelsens delegationsordning ”Delegering till kommunstyrelsens ordförande
att själv eller genom utfärdande av fullmakt föra Lilla Edets kommuns talan inför
domstolar och myndigheter”.
Delegationsbeslutet har överklagats och Förvaltningsrätten i Göteborg förelägger Lilla
Edets kommun att yttra sig över bifogade handlingar i målet.
De klagande anser att beslutet ska upphävas och hänvisar till kommunallagen 6 kap 34
§ och anför följande: Enligt kommunallagen 6:34 kan beslutanderätten för yttranden till
domstol med anledning av överklaganden av nämndbeslut som tagits av nämnden i dess
helhet inte delegeras utan kan bara beslutas av nämnden själv.
Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett delegationsbeslut om att överklaga
Kammarrätten i Göteborgs beslut. Delegationsbeslutet har fattats i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsordning p 36 avseende att föra kommunens talan inför
domstolar och myndigheter.
Delegationsbeslutet avser således inte yttrande med anledning av att beslut av nämnden
i dess helhet har överklagats.
Innan överklagandet överlämnades till Högsta förvaltningsdomstolen gjordes en
avstämning med domstolen angående vilket underlag/beslut som krävdes från
kommunens sida för att domstolen skulle ta upp ärenden för behandling. Man var tydlig
med att påpeka att om erforderliga underlag/beslut saknades så skulle ärendet skickas
tillbaka till kommunen utan att tas upp i domstolen.
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Högsta förvaltningsdomstolen har tagit upp Lilla Edets kommuns överklagande för
behandling och fattat beslut i målet 2016-05-31.
Med hänvisning till ovanstående anser Lilla Edets kommun att överklagandet ska
avslås.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-11.
Överklagande.
Yrkande
Peter Spjuth (V) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse
2016-08-11.
Ulf Wetterlund (L) och Leif Håkansson (S) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Julia Färjhage (C) yrkar att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom överklagandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Spjuths yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse
2016-08-11.

Reservation
Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Camilla Olofsson (M) och Tommy Nilzén
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages yrkande.

Beslutet expedieras till
Förvaltningsrätten
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§ 108
Information om flyktingsituationen
Dnr 2016/KS0025

Sammanfattning
Hittills i år har inströmningen av ensamkommande flyktingbarn varit låg. Däremot har
kommunen ett åtagande att ta emot särskilt anvisade personer som fått permanent
uppehållstillstånd. Bostadsfrågan diskuteras.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 109
Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR)
kommunalförbund
Dnr 2016/KS0019
Sammanfattning
Information lämnas om aktuella ärenden i GR:s styrelse samt styrgrupperna.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 110
Information från SOLTAK AB
Dnr 2016/KS0016
Sammanfattning
Förberedelserna fortsätter för införande av nytt ekonomisystem.
Det har hållits extra styrelsemöte och bolagsstämma där man beslutat om att tillskriva
kommunerna om behovet av utökad investeringsvolym.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 111
Information om geotekniskt arbete
Dnr 2016/KS0017
Ärendet utgår.
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§ 112
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
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§ 113
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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