Kallelse Kommunfullmäktige
Tid: onsdag 12 september 2018 kl. 18:00
Plats: Folkets hus, Lilla Edet, Lilla Edet
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2018/322

Bert Åkesson (S)
Ordförande

1

2018/8

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Maria Olegård
29 aug 2018 02:27:40 +02:00
Annika Mändlo
VB: Avsäger mig uppdrag

Med vänliga hälsningar
Maria Olegård
Administrativ chef
______________________________________
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 12
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: Eva <eva@edrus.com>
Skickat: den 29 augusti 2018 14:24
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Kopia: ulfwetterlund@hotmail.com; Michelle Winkel <Michelle.Winkel@lillaedet.se>
Ämne: Avsäger mig uppdrag
Hej
Jag avsäger mig uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden.
Med vänlig hälsning,
Eva Lejdbrandt
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From:
Sent:
To:
Subject:

Maria Olegård
Tue, 28 Aug 2018 13:00:05 +0000
Annika Mändlo
VB: Uppdrag

Med vänliga hälsningar
Maria Olegård
Administrativ chef

______________________________________
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 12
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

Från: malin b <malinobratt@hotmail.com>
Skickat: den 28 augusti 2018 14:36
Till: Kommunstyrelsen internt <kommunstyrelsen@lillaedet.se>; Maria Olegård
<Maria.Olegard@lillaedet.se>
Ämne: Uppdrag

Jag avsäger mig mitt uppdrag som ersättare i miljö och byggnämnden.
Hälsningar Malin Bratt
Skickat från min Xperia-smartphone från Sony

3

Individnämnden protokoll 2018-08-22
§ 59
Ej verkställda beslut enligt SoL 2018
Dnr IN 2018/61
Sammanfattning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL, skyldighet att en gång per
kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd,
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form.
För första kvartalet 2018 finns fem ej verkställda beslut att rapportera

För beslut nummer ett, två och tre gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut nr 1
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-05-10

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet: Detta beslut rapporterades även in under tredje och
fjärde kvartalet 2017. Under hela 2017 hade en släkting till barnet haft ett provisoriskt
uppdrag i väntan på att resurs kunde hittas. En person hittades och utreddes men tackade
i sista stund nej till uppdraget. Någon ny kontaktperson har ännu inte hittats.
Beslut nr 2
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-12

Resursbrist, saknat lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
En kontaktperson är utredd och godkänd. Beslutet verkställs 2018-05-03.

4

Individnämnden protokoll 2018-08-22
Beslut nr 3
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-19

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Utredning av föreslagen kontaktfamilj pågår och beslutet verkställas inom kort.
Beslut nummer 4
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Öppenvårdsinsats i form av umgängesstöd i egen regi.
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-11-22

Övrigt : saknar lämplig lokal

Övriga upplysningar i ärendet:
En lämplig lokal har hittats och beslutet verkställs 2018-05-03.
Beslut nummer 5
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Vuxna
Typ av bistånd: Kontaktperson
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-18

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
I väntan på att lämplig uppdragstagare hittas har brukarens behov av stöd verkställts i
med hjälp av IFOs boendestödjare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.
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Individnämnden protokoll 2018-08-22

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Omsorgsnämnden protokoll 2018-05-21
§ 43
Ej verkställda beslut SoL/LSS 2018
Dnr ON 2018/112
Sammanfattning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, skyldighet att en gång per kvartal
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå.
Omsorgsnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i
avidentifierad form.
Kvartal 1 SoL särskilt boende permanent enligt 4 kap. 1 §
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2017-11-01

180115

tackat nej

2017-11-09

180405 avslutat utan verkställighet då enskild avlidit 180329

Kvartal 1 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2016-01-21
2016-09-16
assistent

kommentar

180307
170306

vill vänta tills nya boende klart, har personlig

2017-06-26

kommer att verkställas i juni 18

2017-11-28

kommer att verkställas i maj 18

2017-12-01

beslut i nämnd 180521, verkställs under sommaren 18

2017-12-11

kommer att få erbjudande under sommaren 18

Kvartal 1 LSS ledsagarservice enligt § 9:3
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2017-11-13

7

kommentar

Omsorgsnämnden protokoll 2018-05-21
Avbrott i verkställigheten mer än 3 månader
Kvartal 1 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Avbrott

åter verkställt

170701

180221

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2018q1 rapporteringstillfälle
2018q1
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen

Beslutet expedieras till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Kommunstyrelsen protokoll 2018-08-29
§ 110
Begäran om kommunal borgen från Soltak AB
Dnr KS 2018/322
Sammanfattning
SOLTAK AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för 2018 på
5 200 tkr. Borgensbegäran från SOLTAK AB är uppdelad i två delar. Den första delen
består av att återställa balans av tidigare investeringar från 2015 och framåt som för
Lilla Edets kommun uppgår till 3 300 tkr. Den andra delen består av investeringar som
avser 2018.
SOLTAK AB skall i huvudsak lånefinansiera investeringarna. Bolagsstämman för
SOLTAK AB har beslutat om en investeringsram för bolaget om 17 600 tkr 2018.
Investeringsbudgeten omfattar till stor del slutförandet av de verksamhetprojekt som
startades upp 2017. För att klara åtagandena enligt investeringsbudget 2018 behöver
bolaget 11 000 tkr för finansiering varav 1 900 tkr avser Lilla Edets kommun
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-15 § 72
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2018-08-06
Borgensbegäran från SOLTAK AB
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
SOLTAK ABs borgensbegäran för Lilla Edets kommun 2018 är 5 200 000 kr. Tidigare
borgensutfästelser uppgår till 9 126 000 kr vilket innebär att Lilla Edets kommuns totala
borgen för SOLTAK AB därefter uppgår till 14 326 000 kr
Frej Dristig (SD) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bjuda in kommunens lekmannarevisor i
SOLTAK AB till ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
Peter Spjuth (V) och Julia Färjhage (C) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och
därefter Camilla Olofssons tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsen protokoll 2018-08-29
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bjuda in kommunens lekmannarevisor i
SOLTAK AB till ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
14 326 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef

10

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-08-06

KS 2018/322

Begäran om kommunal borgen från Soltak AB
Dnr KS 2018/322
Sammanfattning
SOLTAK AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för 2018 på
5 200 tkr. Borgensbegäran från SOLTAK AB är uppdelad i två delar. Den första delen
består av att återställa balans av tidigare investeringar från 2015 och framåt som för
Lilla Edets kommun uppgår till 3 300 tkr. Den andra delen består av investeringar som
avser 2018.
SOLTAK AB skall i huvudsak lånefinansiera investeringarna. Bolagsstämman för
SOLTAK AB har beslutat om en investeringsram för bolaget om 17 600 tkr 2018.
Investeringsbudgeten omfattar till stor del slutförandet av de verksamhetprojekt som
startades upp 2017. För att klara åtagandena enligt investeringsbudget 2018 behöver
bolaget 11 000 tkr för finansiering varav 1 900 tkr avser Lilla Edets kommun
Beslutsunderlag
Borgensbegäran från SOLTAK AB
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
SOLTAK ABs borgensbegäran för Lilla Edets kommun 2018 är 5 200 000 kr. Tidigare
borgensutfästelser uppgår till 9 126 000 kr vilket innebär att Lilla Edets kommuns totala
borgen för SOLTAK AB därefter uppgår till 14 326 000 kr
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
14 326 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jörgen Karlsson
Ekonomichef
jorgen.karlsson@lillaedet.se
0520Beslut expedieras till
SOLTAK AB
Ekonomiavdelningen
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1

Kommunfullmäktige
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

SOLTAK AB, borgensbegäran 2018
SOLTAK AB har under 2017 vidareutvecklat och fintrimmat verktyg, system och processer för
sine ekonomi- och lönetjänster i nära samverkan med kundråden och verksamheterna i
kommunerna.
Med 2017 års borgensutfästelser har SOLTAK AB kunnat låna pengar till budgeterade
investeringar. Därmed har SOLTAK AB genomfört och färdigställt en rad viktiga projekt under
2017, vilket lett till ökad standardisering och samordning. Ny gemensam PC-klient, nytt
gemensamt datacenter, helt ny och modern mailmiljö i Stenungsund, baserad på Office 365, samt
påbörjat avveckling av kommunernas egna datacenter är de främsta exemplen.
SOLTAK AB debiterar pris- och volymsatt tjänst från jan 2018
Från januari 2018 har SOLTAK AB övergått till en enhetspris- och volymsbaserad debitering av
tjänster. Detta har föregåtts av ett omfattande förarbete i nära samverkan med kommunerna.
Tjänsternas kalkylmodeller följs upp och analyseras löpande av bolaget och kommunernas
ekonomichefer och kommer att behöva justeras.
SOLTAK AB fakturerar från 2018 i efterskott jämfört med tidigare då fakturering gjordes ett
kvartal i förskott. Denna nyordning har fått konsekvenser för bolagets kassaflöde och flera
temporära åtgärder har behövt vidtas för att säkerställa bolagets likviditet.
Borgenbegäran uppdelad i 2 delar
1. Återställa balans mellan investeringar/upplåning
Bolaget skall i huvudsak lånefinansiera sina investeringar för att inte belasta driftsbudgeten. Ca
80% av de samlade investeringarna som gjorts sedan bolaget startades är finansierade med lån. Ca
5% är finansierade med eget kapital. För att säkerställa likviditeten i bolaget behöver bolaget öka
upplåningen för att få full finansiering utan att ta driftsmedel i anspråk.

SOLTAK AB
Adress: Trollhättevägen 20, 442 34 Kungälv
Telefon: 010-331 27 00
Org.nr: 556939-1187
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2. Upplåning avseende 2018 års budgeterade investeringar
Bolagsstämman för SOLTAK AB har beslutat om en investeringsram för bolaget 2018 om
17 600 KSEK
Investeringsbudgeten omfattar till stor del slutförandet av de verksamhetprojekt som startades
upp 2017. För att klara åtagandena enligt investeringsbudget 2018 behöver bolaget 11 000 KSEK
för finansiering
Den omfattar slutförandet av de verksamhetsprojekt som startades 2017. Nya
verksamhetsprojekt är ”IAM - säker autentisering”, som alla tre samverkande IT-kommuner
efterfrågar, samt projekt ”Serviceportal” för att förbättra och snabba upp processen för hantering
av anställningar i kommunerna, för att erbjuda en enkel och säker portal för kommunernas
beställningar av datorer och IT-tillbehör samt administrera bolagets anläggningsregister (datorer,
IT-utrustning mm).

Bedömning och sammanfattning
SOLTAK ABs budgeterade investeringar 2018 (17 600 KSEK) är avsevärt lägre än 2016 och
2017. Avskrivningarna 2018 beräknas ligga något högre än investeringarna.

SOLTAK AB
Adress: Trollhättevägen 20, 442 34 Kungälv
Telefon: 010-331 27 00
Org.nr: 556939-1187
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Förslag till beslut
Borgensutfästelser för SOLTAK AB
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp
för SOLTAK AB:s räkning.
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser enligt detta PM upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 14 326 KSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Enligt uppdrag

Bengt Gustafsson
VD, SOLTAK AB
E-post: bengt.gustafsson@soltakab.se

SOLTAK AB
Adress: Trollhättevägen 20, 442 34 Kungälv
Telefon: 010-331 27 00
Org.nr: 556939-1187
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