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§1
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att utöver utsänd dagordning även behandla följande ärende:


Uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att besvara remissen angående
översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands
län.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
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§2
Yttrande kring Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2025 - årlig avstämning
Dnr 2013/KS0264
Bakgrund
Trafikförsörjningsprogrammet - det centrala styrdokumentet för utvecklingen av
kollektivtrafiken i Västra Götaland, beslutades 2012 av kollektivtrafikrådet, det sträcker
sig fram till 2025 och revideras vart 4:e år. Kollektivtrafiknämnden stämmer årligen av
med kommunerna gällande trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Remissen
ger även förslag på övergripande prioriteringar för åren 2015-2016.
1) Man önskar främst hjälp med följande:
a) Hur ser kommunen på prioriteringarna inom målen i programmet för åren 20152016?
b) Ser kommunen några andra vägval/åtgärdsområden som mer effektivt kan ta oss
till målen?
c) Har används programmet inom kommunen som underlag för samhällsplanering,
funktionshinderanpassning och andra åtgärder som kommunen ansvarar för?
2) Utöver dessa frågor undrar man hur processen med den årliga avstämningen kan
utvecklas.
a) Hur ser kommunen på förändringar i den årliga avstämningen? (tidplan och
innehåll)?
b) Uppföljningen; tycker kommunen att struktur, indikatorer och innehåll ger en
tydlig bild av hur vi ligger till i förhållande till målen i
trafikförsörjningsprogrammet?
Yttrande
Sett som helhet är uppföljningsmaterialet lagom stort och man hänvisar till
ursprungsdokumentet istället för att skriva ut all bakgrundsinformation vilket gör det
lätt att ta till sig materialet. De synpunkter som Lilla Edets kommun har är följande:
1. a) Prioriteringarna är i stort sett riktiga men för Delmål 1 önskas att åtgärder för
att ”Arbeta med enkelhet i trafikstrukturen”, prioriteras upp till N. Vi kan aldrig
få folk att resa mer om instegströskeln är för hög på grund av långa restider i
förhållande till bilen, svårlästa tidtabeller med mera.
b) I Delmål 2 saknas fortfarande åtgärder för hur Västtrafik jobbar med sina
kundkontakter och den borde ha prioritet N. Kontaktytan mellan Västtrafik och
kommunerna upplevs från Lilla Edet kommuns sida som bättre nu än medan
kommunerna var delägare.

Kommunstyrelsens protokoll

2014-01-15

Det kommer dock mycket klagomål till kommunen både från privatpersoner
men även från våra egna anställda gällande hur Västtrafiks kundtjänst bemöter
sina kunder både i mail och vid telefonkontakt. Vill man att fler resenärer ska bli
nöjda med kollektivtrafiken måste man se till helheten. Man måste förstå att
resan inte enbart består i själva resan utan även hur det fungerar med biljettköp,
förseningar och andra frågor som uppstår under resan. Upplevs ett dåligt
bemötande från tågvärdar, busschaufförer och kundtjänst så upplevs hela resan
som dålig oavsett om den har gått som den skulle eller inte.
c) Programmet har ännu inte använts som underlag för samhällplanering,
funktionshinderanpassning och andra åtgärder som kommunen ansvarar för.
2.

a) Lilla Edets kommun önskar längre tid för resmisser allra helst då den ligger
över perioder då det är långt mellan nämndssammanträden (sommar- eller
julledigheter), detta för att i större utsträckning kunna diskutera frågan i bredare
grupper.
b) Strukturen på uppföljningen är bra då man har en enkel och tydlig
sammanfattning av målen och läget just nu. Det är bra att samma bilder används
både i sammanfattningen och i genomgången av respektive mål och att man
även förklarar och förtydligar den informationen med andra bilder och i ord. Det
som saknas i ”samlingsbilden” är att åtgärderna, Ö1, Ö2 osv får en tydligare
märkning t ex genom annan färg och fetstil, Ö1.
Rent miljömässigt bör inte ökad pendling i sig vara ett mål! Däremot bör ökad
andel av totala antalet pendlare vara ett mål som bör mätas, kanske i
kombination med indikator 4.1.
De små blå rutorna med svart text är svåra att läsa på grund av liten text och
dålig kontrast. För att göra uppföljningen tillgänglig för alla behöver dessa
omformas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-12-04 § 116
Remiss
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning.
Diarienummer KTN 18-2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ovanstående yttrande.
Beslutet expedieras till
Västra Götalandsregionen, suzanne.frej@vgregion.se
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§3
Budgetjustering 2014, nr 1
Dnr 2014/KS0022
Ärendet
Individnämnden och utbildningsnämnden har begärt utökade ekonomiska resurser
avseende år 2014. Individnämnden yrkar, via ett beslut i dess arbetsutskott – ej beslutat
i nämnden, ytterligare 3 500 tkr och utbildningsnämnden 4 200 tkr. Som skäl till detta
hänvisar individnämnden främst till att antalet långvariga placeringar av barn ökat
betydligt mer än förväntat, ett ökat behov av personalförstärkning för att kunna
upprätthålla en rättssäker verksamhet (tillsynsmyndigheter har påpekat detta vid
inspektion) och utökade lönekostnader. Utbildningsnämndens skäl avser
befolkningsökningen, vilken är större än den som budgeterats för året, som leder till att
fler barn, främst i förskoleålder, ska omhändertas i den kommunala verksamheten.
Kommunens budgeterade resultat 2014 är 3 900 tkr och den senaste prognosen
avseende intäkter via skatter och utjämningssystem pekar på att dessa överstiger den
budgeterade nivån med 8 300 tkr.
Då de begärda resursförstärkningarna totalt hamnar på 7 700 tkr och den
prognostiserade ökningen av intäkter är 8 300 tkr så är det möjligt att finansiera
nämndernas begäran genom att samtidigt förstärka de budgeterade intäkterna via skatter
och utjämningssystem.
I budgetförutsättningarna 2014 förutsätts en räddningstjänst som bedrivs i regi av Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund, Närf. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förhandling och teckna avtal med Närf. Efter ett
flertal förhandlingsrundor har det visat sig att parterna står för långt ifrån varandra
ekonomiskt, så förhandlingarna har avbrutits och inget avtal är tecknat. Detta innebär att
de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift av räddningstjänst i egen regi är
ganska ansträngda. Något förslag till resursförstärkning lämnas inte utan verksamheten
får arbeta med att öka intäkterna och minimera kostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2014-01-02
Individnämndens arbetsutskotts begäran Dnr 2013/KS0292
Utbildningsnämndens begäran Dnr 2013/KS0315
Kommunfullmäktiges beslut Dnr 2013/KS0078
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Finansiering
Den senaste prognosen på utfallet av skatter och utjämningssystem visar på 8 300 tkr
bättre än vad som är budgeterat. Detta är en prognos som med stor sannolikhet kommer
att förändras under året, åt vilket håll kan idag inte sägas. För att ha en sund ekonomi,
som ger förutsättningar för långsiktighet, så brukar det sägas att resultatet ska vara två
procent av de totala intäkterna via skatter och utjämningssystem. Vid ett sådant
resonemang så skulle Lilla Edets kommun ha ett resultat på närmare 13 miljoner kronor,
jämfört med de knappa fyra som är budgeterat idag. Det budgeterade resultatet påverkas
inte negativt om nämndernas begäran i sin helhet täcks av en ökning av intäkterna av
skatter och utjämningssystem, men det kommer även fortsättningsvis att vara väl lågt i
det långsiktiga perspektivet.
Peder Engdahl (M) meddelar att oppositionen inte deltar i beslutet utan återkommer till
kommunfullmäktiges sammanträde med förslag på fördelning av pengarna.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige utökar för år 2014 individnämndens kommunbidrag med 3 500
tkr, till totalt 74 200 tkr och utbildningsnämnden utökas med 4 200 tkr, till totalt
259 000 tkr. De totala nettointäkterna via skatter och utjämningssystem ökas med 8 300
tkr till totalt 646 148 tkr, vilket medför att det budgeterade resultatet förstärks från
3 900 tkr till 4 500 tkr.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utökar för år 2014 individnämndens kommunbidrag med 3 500
tkr, till totalt 74 200 tkr och utbildningsnämnden utökas med 4 200 tkr, till totalt
259 000 tkr. De totala nettointäkterna via skatter och utjämningssystem ökas med 8 300
tkr till totalt 646 148 tkr, vilket medför att det budgeterade resultatet förstärks från
3 900 tkr till 4 500 tkr.
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§4
Begäran om utökad kommunal borgen till Leifab
Dnr 2013/KS0307
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har, KF 2011-03-23 § 12, gått i borgen för det helägda bolaget
Lilla Edets Industri och Fastighets AB, Leifab, med maximalt 550 mkr. På grund av
utökade åtaganden så har bolaget ett ökat upplåningsbehov och begär en utökad
borgensram till 600 mkr. Då Leifab även använder sig av så kallade derivatinstrument,
ränteswapar, för att få en långsiktigt fördelaktig räntebild har Nordea bank krävt att
borgensbeslutet förtydligas så att det även omfattar dessa transaktioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, Dnr 2013-/KS0307-2
Leifab´s ansökan om utökad borgen, Dnr 2013/KS0307-1
Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs, under förutsättning att Leifab fullgör sina åtaganden
gentemot kreditgivare. I annat fall kan Lilla Edets kommun krävas att fullgöra dem i
Leifabs ställe. En årlig borgensavgift om 70 räntepunkter på upplånat belopp erläggs av
Leifab till kommunen. Utnyttjas hela den utökade ramen innebär det 4,2 mkr i
borgensavgift.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun så som för egen skuld ingå
borgen för Lilla Edets Industri & Fastighets AB:s, Leifab, förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande räntor och kostnader. Lilla
Edets kommun beslutar att, så som för egen skuld, ingå begränsad borgen för
räntekostnader som uppstår i derivat som omfattar högst det upplånade kapital som
kommunen har ingått borgen för, maximalt 600 000 000 kr, avseende Lilla Edets
Industri & Fastighets AB.
Peder Engdahl (M) yrkar avslag på Ingemar Ottossons yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Peder Engdahls
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun så som för egen skuld ingå
borgen för Lilla Edets Industri & Fastighets AB:s, Leifab, förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande räntor och kostnader. Lilla
Edets kommun beslutar att, så som för egen skuld, ingå begränsad borgen för
räntekostnader som uppstår i derivat som omfattar högst det upplånade kapital som
kommunen har ingått borgen för, maximalt 600 000 000 kr, avseende Lilla Edets
Industri & Fastighets AB.
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§5
Organisationsöversyn
Dnr 2013/KS0291
Sammanfattning
Inför varje mandatperiod är det vanligt att kommunerna diskuterar den politiska
organisationen för nästkommande mandatperiod.
För att i god tid inför den nya mandatperioden 2015-2018 veta vilka förutsättningar som
ska gälla initierades frågan i slutet av förra året i Lilla Edets kommun.
Avsikten var att få stor delaktighet och djup i arbetet för att kunna enas om en politisk
organisation som möter framtiden för kommunen på bästa möjliga sätt.
Därför bjöds kommunfullmäktige med ersättare samt ordförande och vice ordförande i
nämnder och styrelser in för att delta i arbetet.
Diskussioner har förts kring organisationsform samt vägledande principer för hur
organisationen ska uppfattas.
Arbetsprocess samt resultat
Arbetet har bedrivits i workshops där vägledande och organisatoriska principer
framtagits som grund för översynen.
Utgångspunkten i arbetet har varit att forma en organisation som möter framtiden på
bästa möjliga sätt:
- Politiskt
- Förvaltningsmässigt
- I samspelet mellan politiker och tjänstemän
Deltagarna har förtydligat detta i olika workshops där man tagit fram fyra olika
vägledande principer. De politiska partierna har därefter bearbetat materialet.
Nedan summeras de synpunkter och tankegångar som framkommit när det gäller de
vägledande principerna:
1. Enkelhet – Det ska råda enkelhet och tydlighet i rollerna mellan politiker och
tjänstemän, mellan förtroendevalda och medborgare samt förtroendevalda
sinsemellan.
2. Engagemang – Den politiska organisationen ska möjliggöra engagerade dialoger
och inkluderande arbetssätt.

Kommunstyrelsens protokoll

2014-01-15

3. Framtidsorientering – Organisationen ska uppfattas som framtidsorienterad och
återspegla kommunens förutsättningar, vision och mål.
4. Medborgardialog – Genom kontinuerlig medborgardialog ska en bred
demokratisk förankring säkerställas.
När det gäller de organisatoriska principerna har diskussioner förts utifrån
ytterligheter/motsatsförhållanden:
1. Många förtroendevalda – Få förtroendevalda
2. Fler politiska uppdrag-Färre politiska uppdrag
3. Fler nämnder-Färre nämnder
4. Representativ demokrati-Direktinflytande
5. Centraliserad organisation-Decentraliserad organisation
6. Många fullmäktigeberedningar-Få fullmäktigeberedningar
Vid den avslutande workshopen presenterades tre olika organisationsförslag:
1. En politisk organisation där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för all verksamhet.
2. En politisk organisation med kommunstyrelse och ett minskat antal nämnder jämfört
med nuvarande organisation.
3. En oförändrad politisk organisation.
Partigruppernas gemensamma inriktning avseende de organisatoriska principerna kan
sammanfattas i att man vill bevara den demokratiska idén och mångfalden. I de förslag
som lämnats av partigrupperna finns alla tre förslag med tyngdpunkt mot alternativ två
och tre.
Historik
Med anledning av förändringar i kommunallagen har nämndstrukturerna under årens
lopp förändrats. Flera kommuner har infört beredningar under fullmäktige och ett ökat
antal kommuner har kommunstyrelsen som enda verksamhetsnämnd. Det är dock
fortfarande den traditionella modellen med facknämnder som dominerar, även om
antalet facknämnder blivit färre i många kommuner.
Samtidigt som det skett organisatoriska förändringar i kommunerna så har förändringar
även skett avseende hur kommunerna styr sina verksamheter. De flesta kommuner har
numera målstyrning som styrform med relativt långtgående delegering av löpande
ärenden.
Erfarenheterna visar att man på det sättet ökar möjligheterna att få större effektivitet och
tydlighet i organisationen samt snabbare service till dem vi är till för. Genom en sådan
modell har arbetet i nämnderna utvecklats från detaljstyrning till att mer omfatta
strategiska frågeställningar och arbete med uppföljning och utvärdering.
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Fortsatt arbete
Det finns en samsyn i partigrupperna avseende de vägledande principerna som en grund
för hur Lilla Edets kommun ska uppfattas. Oavsett vilken organisationsmodell som
införs under nästa mandatperiod är det angeläget att kommunen arbetar med de
frågeställningar som diskuterats i samband med de vägledande principerna inom bl a
nedanstående områden:
* fullmäktiges roll,
* kommunstyrelsens övergripande ansvar,
* koncerntänkande och helhetsyn,
* mötesarenor,
* förtydligande av roller och uppdrag mellan förvaltningar, nämnder, politiker- tjänstemän, utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod
* mötesplatser med medborgarna.
Beslutsförslag
Arbetsutskottets protokoll 2013-12-04 § 118
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2013-11-25.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att arbeta vidare med de vägledande principerna inför
mandatperioden 2015-2018.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram en planering för hur de
vägledande principerna ska realiseras. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen
under våren 2014.
3. Kommunstyrelsen noterar att en eventuell gemensam överförmyndarnämnd för
Lilla Edet, Orust, Stenungsund och Tjörns kommuner blir föremål för ett separat
beslut under våren 2014.
Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Personalchef
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§6
Revidering av bolagsordning för SOLTAK AB
Dnr 2011/KS0200

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

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering i Bolagsordningen för
SOLTAK AB om att § 3 stycke två ändras skall lyda ”Bolaget ska kunna
tillhandahålla specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik”.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring i bolagsordningen för SOLTAK
AB daterad den 13 december 2013. Stämombuden får i uppdrag att på
bolagsstämma för SOLTAK AB rösta för att beslut fattas i enlighet med punkt 1
ovan.
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§7
Information om arbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Dnr 2014/KS0007
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras bl.a.EU-samarbetet i framtiden med anledning av
att West Sweden avvecklas samt beslutet om nya lokaler för GR.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§8
Information från SOLTAK AB
Dnr 2013/KS0023
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde informeras bl.a. att förstudierna är klara och
kommunfullmäktige i Lilla Edet kommer att behandla frågan på sammanträdet i mars.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§9
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser (se bilaga
till § 9)
Kommunstyrelsens beslut
Notera informationen.
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§ 10
Uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att besvara
remissen angående översyn och revidering av
riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län
Dnr 2014/KS0034
Sammanfattning
Enligt regleringsbrevet för 2013 ska Länsstyrelsen lämna underlag till Naturvårdsverket
med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som
kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelsen ska lämna underlagen i enlighet
med Naturvårdsverkets riktlinjer. Det långsiktiga behovet av tätortsnära natur ska
särskilt beaktas.
Länsstyrelsen har till sin hjälp under sommaren anlitat konsultföretaget Calluna AB för
att se över befintliga riksintresseområden och föreslå eventuellt nya områden som
bedöms uppfylla kriterierna för riksintresse för friluftslivet. Resultatet har helt eller
delvis inarbetats i Länsstyrelsens förslag.
Vissa av de gamla områdena bestod ibland av upp till tre olika sifferbeteckningar med
anledning av den gamla länsindelningen i Skaraborgs, Älvsborgs och Göteborgs och
Bohus län som var aktuell när riksintresseområdena pekades ut. Som en följd av
länssammanslagningen har nu områdena fått nya numreringar och ibland även ändrade
namn.
På grund av den korta tiden för Länsstyrelsens uppdrag så har brister i texter och
avgränsningar inte kunna genomarbetas i tillräcklig omfattning. Föreliggande förslag
ska således inte betraktas som Länsstyrelsens slutgiltiga förslag. Det fortsatta arbetet
med utpekande av områden, deras avgränsningar och beskrivningar kommer att ske
först efter det att Länsstyrelsen tagit del av inkomna synpunkter efter remisstiden.
Utöver redovisade områden överväger Länsstyrelsen efter samråd med övriga berörda
länsstyrelser föreslå Vättern som ett nytt riksintresseområde för friluftslivet.
Lilla Edets kommun har deltagit i Länsstyrelsens samrådsmöte den 13 januari 2014.
Remisstiden har förlängts till den 31 januari 2014.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen, daterad 2013-10-22.
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Yrkande
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, att i samråd med
kommunstyrelsens vice ordförande, lämna yttrande till Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, att i samråd med
kommunstyrelsens vice ordförande, lämna yttrande till Länsstyrelsen.
Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen (tillsammans med yttrandet)

