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§ 1 

Godkännande av dagordning 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 2 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 3 
Utbildning GDPR 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsombudet informerar om vad som gäller vid hantering av personuppgifter,  
bl a vad som är en personuppgift, vad som är kommunstyrelsens ansvar, vad 
dataskyddsombudet har för roll samt grundläggande principer för behandling av 
personuppgifter. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 4 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges målområden och uppdrag, 
MoR 2021 
Dnr KS 2021/425 
 
Sammanfattning 
I Lilla Edets kommuns Mål– och resursplan fastställs målområden och uppdrag av 
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppgift att leda, samordna och följa upp 
kommunens arbete med de fastställda målområdena och uppdragen. Uppgiften ligger 
operativt hos kommunchefen på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunchefens 
ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och 
delaktighet från kommunens verksamheter. 
 
Under sammanträdes ges en uppföljning av de målområden och uppdrag som fastställts 
i Lilla Edets kommun Mål– och resurs plan 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive målansvarig att ta fram förslag på 
adekvata indikatorer på till målområdena. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive målansvarig att använda mallen för 
styrmodellen när man arbetar med målområdena och därmed ta fram strategier 
till respektive målområde. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive målansvarig att återkomma till 
kommunstyrelsen senast den 22 mars och för redovisning av ovanstående. 

4. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informtionen. 
 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive målansvarig att ta fram förslag på 
adekvata indikatorer på till målområdena. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive målansvarig att använda mallen för 
styrmodellen när man arbetar med målområdena och därmed ta fram strategier 
till respektive målområde. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive målansvarig att återkomma till 
kommunstyrelsen senast den 22 mars och för redovisning av ovanstående. 

4. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informtionen. 
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Beslutet expedieras till: 
Karin Holmström, sektorchef 
Leif Gardtman, sektorchef 
Kristian Nordström, miljö- och byggchef 
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare 
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§ 5 
Utbildning Styrmodellen 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Under hösten ska en utbildning i implementering av styrmodellen ske i samtliga 
nämnder.  
 
Utbildningen består av 4 tillfällen. Syftet med utbildningen är att ge djupare kunskaper 
om den styrmodell som används inom kommunen och framförallt ge tillfälle att 
diskutera/reflektera/analysera kring arbetet med styrmodellen inom just er nämnd. 
 
Temat på utbildningstillfällena:  
 
1. Introduktion: 
Bakgrund, genomgång av styrmodell, tillitsbaserad styrning och ledning samt vertikal 
dialog. 
2. Styrmodell: 
verksamhetens grunduppdrag, styrning utifrån ekonomi, mål och kvalitet samt 
arbetsprocess 
3. Förhållningssätt: 
tillitsbaserad styrning och ledning och vertikal dialog som form för kvalitetssäkring 
4. Avslutning: 
Repetition, utvärdering. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 6 
Tilläggsbudget till Mål- och Resursplan 2022 
Dnr KS 2021/419 
 
Sammanfattning 
Budgetram för varje nämnd arbetas fram utifrån den årliga budgetprocessen där varje 
nämnd äskar resurser för volymökningar och behov. I budget för 2022 fick alla nämnder 
75 procent av de medel de äskade. Resterande 25 procent återgick som krav på 
effektiviseringar.  
 
I samband med redovisning av tertial två år 2021 visade socialnämnden ett underskott 
som härrör sig till volymökningar som inträffat efter ramtilldelning för 2022 på 
kommunfullmäktige juni 2021 och därmed uppstår behov av kompensation för dessa 
2022. Nedan redovisat de ökande behoven om respektive område, äldreomsorg, 
funktionshinder samt individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorg 
I äskandet till budget 2022 hade sektorn gjort bedömningen att en enhet inom SÄBO 
skulle kunna stängas under 2021, vilket skulle inneburit en årlig kostnadsbesparing på 
1,5 mnkr eftersom kostnaden för hemtjänsten samtidigt hade ökat. Då det inte varit 
möjligt att stänga en enhet under 2021 och heller inte bedöms som möjligt 2022 har 
socialnämnden behov av ett tillskott för att täcka den tilltänkta kostnadsbesparingen på 
1,5 mnkr.  
   
Hemtjänsten har ökat mer 2021 än vad som prognostiserades våren 2021.Prognosen för 
2022 är nu 8 500 timmar fler jämfört med den prognos som gjordes våren 2021, vilket 
motsvarar drygt 4 mnkr i ökade personalkostnader. Till detta kommer ökade kostnader 
för transport 
 
Funktionsstöd 
Denna målgrupp är relativt svårprognosticerad. En ökning med några få individer 
innebär stora konsekvenser kostnadsmässigt. Det går inte att dra några större slutsatser 
utifrån befolkningsprognos utan historisk statistik utgör ofta underlag för att göra 
prognoser för framtiden. Det område som ökat sedan prognoserna i början av 2021 är 
personlig assistans och ökningen motsvarar ca 3 mnkr. Sänkta kostnader inom andra 
delar av funktionsstöd innebär att behovet av resurstillskott för 2022 är 2,1 mnkr.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placeringar av barn och unga 
ökat mer än vad som prognostiserats. Omställningen till att vid placeringar använda 
arvoderade familjehem istället för institutionsplaceringar eller konsulentstödda 
familjehem följer planeringen, till lägre kostnad och minst lika god kvalitet. Fler barn än 
prognostiserat har dock haft och har även framöver behov av placeringar utanför 
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hemmet. År 2021 är kostnaderna ca 2,8 mnkr högre jämfört med 
prognostiserat/budgeterat. 2022 prognostiseras kostnaderna blir ytterligare 4 mnkr högre 
jämfört med 2021.  
 
Eftersom besparingar gjorts inom andra delar av Individ- och familjeomsorgen är det 
totala behovet för Individ- och familjeomsorgen 2022 ytterligare 4 mnkr. 
 
Summering total volymutveckling 
Äldre    6 000 tkr 
Funktionsstöd   2 100 tkr 
Individ- och familjeomsorg   4 000 tkr 
Totalt   12 100 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För 2022 budgeterar kommunen ett resultat på 19 mnkr vilket motsvarar drygt 2 procent 
av verksamhetens nettokostnader. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från 
SKR daterad 2021-12-16 ökar skatter och bidrag med drygt 10 mnkr jämfört med när 
KF antog budget för 2022. Det innebär att Socialnämndens behov av ramförstärkning 
kan finansieras genom ökade skatteintäkter och bidrag utan att minska 2022 års 
budgeterade resultat 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige beslutar förstärka Socialnämndens budgetram med 10 
mnkr 2022. Finansieringen sker genom ökning av budgeterade skatteintäkter 
med motsvarande 10 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka kommunstyrelsens budget med 1 mnkr 
för forsatt satsning på trygghet och säkerhet samt 0,6 mkr för en ”digital fixare”. 
Fansiering sker genom att resultatet sänks med 1,6 mkr. 

 
 
Frej Dristig (SD), Peter Spjuth (V), Zara Blidevik (M) och Kjell Johansson (S) 
tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar förstärka Socialnämndens budgetram med 10 
mnkr 2022. Finansieringen sker genom ökning av budgeterade skatteintäkter 
med motsvarande 10 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka kommunstyrelsens budget med 1 mnkr 
för forsatt satsning på trygghet och säkerhet samt 0,6 mnkr för en ”digital 
fixare”. Fansiering sker genom att resultatet sänks med 1,6 mnkr. 
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Protokollsanteckning 
Julia Färjhage (C) tillåts göra följande protokollsanteckning: 
 
”Arbetet med trygghet och säkerhet har växlats upp under 2021 med bland annat 
väktare under kvällar och helger samt samordning av händelserapportering och 
åtgärder kopplade till den. En miljon kronor avsätts för att fortsätta och förstärka det 
framgångsrika arbetet med ökad trygghet och säkerhet.    
 
För att öka den digitala inkluderingen bland framför allt äldre personer införs en 
tillfällig tjänst som ”digital fixare” under 2022. Tanken är att kostnadsfritt hjälpa äldre 
med teknisk utrustning och digitala tjänster såsom mobiltelefon och att skaffa 
covidbevis men också coacha de som vill i att lära sig nya saker, som att handla på 
nätet.”  
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§ 7 
Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) 
Dnr KS 2020/304 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund. Idag utför 
kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) räddningstjänst i 
Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner. 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som tillhandahåller 
räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum 
kommuner. För att kunna bli medlem i RSG måste kommunen ansöka om medlemskap. 
Beslut om anslutning av ny medlem fattas förutom av kommunalförbundets 
kommunfullmäktige även av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 att lämna in en intresseanmälan om att få bli 
medlem i Räddningsstjänsten Storgöteborg. Därefter har Räddningstjänsten 
Storgöteborg tagit fram ”Utrednig av förutsättnigarna för eventuellt medlemskap för 
kommunera Lilla Edet, Tjörn och Stenungsunds kommuner i Räddningstjänsförbundet 
Storgöteborg (RSG)”. 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att ingå i RSG. Utredningen konstaterar att det finns 
ett antal fördelar med att utvidga RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. En stor fördel är att alla tre kommunerna är en del av Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) vars ändamål är att verka för samarbete över kommunränserna 
för att stärka Göteborgsregionen regionalt och nationellt. 

Under januari föreslås kommunfullmäktige i Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund fatta 
likalydande beslut. När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli 
en fördjupad utredning för att få fram underlag inför beslut om att utöka RSG med 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Beslutsunderlaget bör bland annat 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive kommun som vill ansluta sig 
till RSG. RSG:s förbundsordning kommer även att behöa uppdateras utifrån 
nytillkomna medlemmar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-07 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna för respekive kommun vid anslutning till RSG måste 
utredas ytterligare i samband med att RSG:s förbundsordning ses över vid en utökning 
av förbundet. 

Nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift till förbundet baseras på andel invånare 
samt andel landareal i förbundet. Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett 
i modellen fast belopp. Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda 
förutsättningar i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den 
stora skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgiften vara aktuell för att reglera sådant som anses ”avvikande” i 
en anslutande kommuns förutsättningar. 

 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun ansöker om medlemskap i 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt direktionen för Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF) att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) under 2022. Avstämningar 
ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

 
Frej Dristig (SD), Peter Spjuth (V) och Kjell Johansson (S) tillstyrker Julia Färjhages 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun ansöker om medlemskap i 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt direktionen för Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF) att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) under 2022. Avstämningar 
ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 
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§ 8 
Yttrande över remiss till Plan för civilt försvar för Västra 
Götaland 
Dnr KS 2021/316 
 
Sammanfattning 
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kategori 1 kommuner i länet, 
Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, Migrationsverket, 
Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, 
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet ska få 
möjlighet att ge sin syn på Plan för civilt försvar för Västra Götaland. 
 
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida 
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd 
beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning 
under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras 
planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet. 
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller 
och uppgifter. 
 
De frågor som önskas besvaras är:  
 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas.  
 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.  
 Bör något läggas till? 
 Bör något tas bort? 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Remiss för yttrande – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
Missiv utkast 
Huvuddokument – Plan för civilt försvar Västra Götaland 
Bilaga 1.0 - Ledning och samordning 
Bilaga 7.1 - Befolkningsskydd och skyddsrum 
Bilaga 7.2 - Utrymning och inkvartering 
Bilaga 7.3 - Räddningstjänst under höjd beredskap 
Bilaga 13 - Utbildningsväsende och barnomsorg 
Bilaga 14 – Undanförsel och förstöring 
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-01 
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Ekonomiska konsekvenser 
I kommunens arbete med det civila försvaret kommer olika sorters sociala konsekvenser 
alltid behöva tas i beaktande.   
 
Sociala konsekvenser 
I kommunens arbete med det civila försvaret kommer olika sorters sociala konsekvenser 
alltid behöva tas i beaktande.   
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har inga invändningar mot innehållet i 
planen utan ser den som ett bra stöd i det fortsatta arbetet med civilt försvar. 
Syfte och mål är tydligt. Innehåller är begripligt och det finns inte behov av 
ytterligare tillägg eller något som bör plockas bort.  

2. Kommunstyrelsen anser dock att ekonomiska medel och uppgifter bör tilldelas 
kommunerna i likhet med ”Överenskommelse om kommunernas arbete med 
civilt försvar”. De ekonomiska medel som kommunen erhåller från 
överenskommelsen omfattar i nuläget inte de arbetsuppgifter som krävs gällande 
kommunens planering inför höjd beredskap. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen 
David Morgardt, säkerhetschef 
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§ 9 
Synpunkter på utredningen om seniorerbjudande 
Dnr KS 2021/355 
 
Sammanfattning 
Göteborgs Regionen har skickat ut frågorna på underlag gällande utredning om 
seniorerbjudande. Utskicket genomförs för att säkerställa att det underlag gällande 
utredning om seniorerbjudande som skickats ut till de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR), når ut till alla enskilda kommuner inför höstens möten. Det finns möjlighet att 
lämna skriftliga synpunkter på frågeställningar direkt till kollektivtrafiknämnden, senast 
den 31 januari 2022.  
 
En kalkylmodell kommer att tas fram och i mars 2022 kommer informationsmöte med 
kommuner gällande denna och grupperade priser för olika typkommuner.  Den 31 maj 
2022 är sista datum för kommuner att inkomma med kompletterande skriftliga synpunkter 
på de olika alternativen utifrån föreslagen prisbild. Utredningens slutresultat skall 
presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden, preliminärt i juni 2022. 
 
Synpunkter på förslaget: 
Det är svårt att ge synpunkter, svara på frågor och prioriteringar bland alternativen när 
det inte finns kostnadsbeskrivningar för respektive alternativ och de ekonomiska 
konsekvenserna inte går att utläsa. 
Oaktat kostnader och finansiering kan alternativ d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: 
giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år i första hand och e) Regionalt 
erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år i andra hand 
ses som de bästa alternativen utifrån att det skall vara lika villkor för seniorer att resa i 
regionen. Finns därtill möjlighet att ha korten både digitalt och analogt är det bra. 
I tredje hand kan alternativet med 25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för 
alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i kombination med g) Seniorrabatt i kombination med 
regionalt erbjudande i lågtrafik (e) vara ett alternativ. 
 
Med anledning av att ekonomiska konsekvenser saknas i detta skede och att 
kalkylmodell kommer att tas fram kan kommunen därför i detta skede inte besvara 
frågeställningarna på ett fullgott sätt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07 
Förslag till yttrande till kollektivtrafiknämnden daterat 2022-01-10 
Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021  
Statusrapport utredning seniorerbjudande september 2021 
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka i detta skede eftersom det inte 
finns redovisat några ekonomiska konsekvenser på alternativen. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att regionens seniorer behandlas lika 
och förordar därför ett regionalt erbjudande. För att inte missgynna seniorer i 
kommuner i ytterkanterna av zonerna bör erbjudandet innefatta alla tre zoner.  

2. Kommunstyrelsen noterar dessutom att en skatteväxling för kollektivtrafiken 
redan är genomförd och att det därför inte ska göras en gång till. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tjänsteskrivelsens förslag mot Julia Färjhages yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att regionens seniorer behandlas lika 
och förordar därför ett regionalt erbjudande. För att inte missgynna seniorer i 
kommuner i ytterkanterna av zonerna bör erbjudandet innefatta alla tre zoner.  

2. Kommunstyrelsen noterar dessutom att en skatteväxling för kollektivtrafiken 
redan är genomförd och att det därför inte ska göras en gång till. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kollektivtrafiknämnden 
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§ 10 
Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2021/361 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Lilla Edet är i behov av en ny brandstation då den nuvarande har 
stora brister som inte bedöms vara möjliga att åtgärda till fullo utan att bygga en ny 
brandstation på en ny plats.   
 
Hösten 2020 lämnade ett skyddsombud en anmälan gällande brister i arbetsmiljön på 
brandstationen. Anmälan var kopplad till byggnadens brister. Sommaren 2021 riktade 
Arbetsmiljöverket ett föreläggande mot verksamheten och dess anläggning som 
omfattade flera kostnadsdrivande åtgärder. Det bedömdes inte vara långsiktigt 
kostnadseffektivt att åtgärda samtliga dessa förelägganden på befintlig byggnad. Vissa 
åtgärder är inte genomförbara och går inte att åtgärda vid nuvarande placering av 
brandstationen. För att kunna göra de åtgärder som krävs behövs en ny plats 
för brandstationen där en ny byggnad uppförs. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges 
det att en ny brandstation ska byggas. 
 
Förvaltningen har tillsammans med representanter från Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund utrett tre alternativa platser samt ett nollalternativ på befintlig 
plats. Slutsatsen är att fastigheten Juno 1 är den fastighet av de som studerats som 
bedöms passa verksamhetens behov bäst för en ny brandstation.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 
Lokalisering av ny brandstation, daterad 2021-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kalkyl har gjorts inför beslut om lokalförsörjningsplan. Kalkylen visar att 
investeringskostnaden för brandstationen är ca 72 mkr. Investeringskostnaden, som 
kommer att ligga på AB Edethus, kommer att omvandlas till hyreskostnad 
 
Sociala konsekvenser 
En ny brandstation skulle innebära flera positiva sociala konsekvenser. Genom att 
avveckla nuvarande brandstation skulle trafiksäkerheten i bostadsområdet kring 
Gråsparven 2 förbättras. En större och modernare brandstation i Lilla Edet skulle öka 
räddningstjänstens kapacitet i området viket skulle ha positiva konsekvenser vid de 
tillfällen det finns behov av räddningstjänst. De problem som finns med arbetsmiljön på 
befintlig station skulle åtgärdas i och med en ny byggnad och arbetsmiljön för de 
anställda på brandstationen skulle förbättras.  
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Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Frej Dristig (SD) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lokaliseringsutredningen som underlag och besluar om 
Juno 1 som fastighet för den nya brandstationen i Lilla Edets kommun. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorschef, Sektor samhälle 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Göran Andtbacka, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Göran Andersson, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lars Klevensparr, Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 11 
Begäran om yttrande angående nätkoncession för ledning i luft 
och markkabelutförande från Göta till Lödöse i Lilla Edets 
kommun 
Dnr KS 2021/376 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 
för att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser en ledning i mark och luft som går mellan Göta och Lödöse i Lilla Edets kommun. 
Kraftledningen ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och är konstruerad för 52 kV 
(konstruktionsspänning). Inga ändringar planeras för den befintliga ledningen. 
 
Plan och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
Yttrande angående förlängd nätkoncession för 45 kV kraftledningen mellan Göta och 
Lödöse.  
Begäran om yttrande angående nätkoncession för linje: 2017-100727 
Koncessionskarta 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och översänder det till energimarknadsinspektionen 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Energimarknadsinspektionen (inkl yttrandet) 
Karin Holmström, Sektorchef sektor samhälle 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
Clara Svensdotter, Fysisk planerare 
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§ 12 
Planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 
Dnr KS 2021/319 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit för att starta ett detaljplanearbete för del av 
Ström 1:35 samt Ryk 1:12.  
 
Planområdet omfattar cirka 5.6 ha och ligger mellan väg 167 och Ström, området är 
idag jordbruksmark förutom en stor ekonomibyggnad i direkt anslutning till väg 167.  
Planområdet är ej planlagt men ligger inom översiktsplanen för Lilla Edets kommun.  
 
Yttranden från berörda enheter: 
Bygglovsenheten är positiva till en utbyggnad av Ström. Behovet av bostäder är stort 
och planförslaget ligger i närheten av befintlig service och kommunikation. 
Planansökan har flera boendeformer som bygglovsenheten är positiva till då det ger 
bostäder för människor i olika skeden i livet med varierade sociala- och ekonomiska 
förutsättningar. Bygglovsenheten anser att ansökan har stöd enligt översiktsplanen då 
rekommendationen är att utveckla eller bevara i samhällsområde. 
Området har en äldre byggnad som bör studeras ur ett kulturvärdesperspektiv och vid 
behov skydds- eller varsamhetsbevara byggnaden.  
 
Miljöenheten uppger att området används för jordbruk, men inte berörs av  
naturvårdsplan, naturreservat, Natura 2000-område eller riksintresse. Området 
angränsar till en kulle med åkerholmekaraktär som är delvis bebyggd men erbjuder 
livsmiljö till jordbrukslandskapets växt- och djurarter.  
Jordbruksmark är av nationell betydelse och får endast tas ur bruk om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse som att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna  
lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra som exempel.  
 
VA-enheten anmärker att området idag ligger utanför verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten, och för  att utöka detta behövs beslut ifrån 
kommunfullmäktige.  Då VA-ledningar i området inte bedöms ha kapacitet för 
föreslagen bebyggelse, kommer en VA-utredning behöva göras. Även områden utanför 
det föreslagna planområdet, i norr och söder kan på sikt exploateras. Dessa möjliga 
framtida exploateringar bör tas med i planeringsprocessen. 
 
Stadsmiljöenheten vill gärna se ett större omtag om trafiklösningen i närområdet. Flera 
fastigheter är idag svårtillgängliga och även vissa kvarlevor från den gamla vägen in till 
Lilla Edet som bör åtgärdas. Området är en expansiv del av kommunen, därför bör 
denna detaljplan förberedda för eventuella framtida exploateringar i de områden som ej 
har en detaljplan. 
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Behovet av bostäder är stort i kommunen. Att bygga nära befintlig bebyggelse gynnar 
kollektivtrafik, service och begränsar kommunen exploatering i naturområden. 
 
Då planområdet tar jordbruksmark i anspråk skall detaljplanens lämplighet utredas.  
I prövningen som ligger till grund för beslutet prövas två andra områden som klassas 
som tätortsutbyggnad. En av dem har likvärdigt avstånd till Ström och Lilla Edet, men 
dras med stora geotekniska utmaningar och lämpar sig i nuläget ej för exploatering. Den 
andra är längre ifrån Ström men är närmare andra känsligare naturområden så som 
Strömsbäcken samt skogspartier. Det området kommer kräva utschaktningar för att 
skapa byggbara tomter, samt att  det är osäkert på hur mycket bebyggelse som är 
ekonomiskt genomförbart.  
 
Valet att förespråka det föreslagna planområdet skulle gynna flera delar då antalet 
föreslagna bostäder är högt, samt att planen kan  åtgärda bristande trafiklösningar för 
andra fastigheter i området.   
 
Vid ett detaljplanearbete beräknar planerings- och exploateringsenheten med att: 
 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande  
 
Samråd 2023 Q2 
Laga kraft 2023 Q4 
 
Om planarbetet inte medför några oförutsägbara händelser. 
 
Utredningar som bör göras i planarbetet. 

• Geoteknisk utredning 
• Dagvattenutredning 
• VA-utredning 
• Miljöteknisk utredning 
• Trafikutredningar 
• Bullerutredning 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35, 2021-09-21  
Yttrande från Stadsmiljö och Trafik, 2021-11-12 
Yttrande från Miljö och Bygglov 2021-11-05 
Yttrande från VA 2021-11-05 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35. 
Daterad 2021-11-25 
Översiktsplan 
Karta over området 
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Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att teckna 

planavtal med sökanden innan planstart. Planbeskedet utgår/upphör 2022-12-31 
om inget planavtal tecknats innan dess. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Kristian Nordström, miljö- och bygglovsenheten 
Anna Berlin, enheten för Stadsmiljö och trafik 
Franz Wallebäck, VA-enheten 
Resmo Fastighets Ab 
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§ 13 
Kompetensförsörjningsplan 
Dnr KS 2021/387 
 
Sammanfattning 
För Lilla Edets kommun är arbetet med kompetensförsörjning en strategisk fråga för att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att bemöta kommande och nuvarande 
kompetensförsörjningsbehov och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver 
kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. 
 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker 
och invånare en samlad bild över nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov 
och dess utmaningar som Lilla Edets kommun står inför. Planen syftar till att tydliggöra 
de strategier som Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande åren för att 
möta utmaningarna. 
 
Till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan, att fastställas av personalchef, 
för kommunövergripande aktiviteter som syftar till att förverkliga de strategier som vi 
gemensamt ska arbeta med 2021-2023.  
 
Som arbetsgivare behöver vi också arbeta för att kompetensförsörja och utbilda befintliga 
medarbetare, så deras kompetens är anpassad till framtidens krav och behov. Det handlar 
också om att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och våra forum för 
delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med kontinuerliga insatser 
för att stärka ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att 
genomföra sina uppdrag och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare kan vi skapa 
ett hållbart arbetsliv. På så sätt minskar rekryteringsbehovet av nya medarbetare.  
Strategierna för att möta kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun under de 
närmsta åren kommer att vara:  

 
o Förlänga arbetslivet: Att skapa förutsättning för hållbara arbetsliv som gör att 

medarbetare kan arbeta kvar längre minskar behovet av rekrytering och är en viktig 
strategi för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. 
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o Prioritera arbetsmiljöarbetet: En bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar gör inte bara 
att medarbetare trivs och vill stanna utan är också ett led i att sänka sjukfrånvaron och på 
så vis minska behovsökningen 

o Öka heltidsarbetet: Att öka andelen som arbetar heltid innebär att viss behovsökning 
minskar och besvarar en del av hur Lilla Edets kommun ska arbeta strategiskt för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna 

o Möjliggöra karriärutveckling: Genom att hitta nya vägar för karriärutveckling stärker vi 
vårt arbetsgivarvarumärke och behåller medarbetare inom kommunen.  

Kompetensförsörjningsplanen är framtagen tillsammans med verksamhetscheferna i 
Lilla Edets kommun och de fackliga organisationerna. Central samverkansgrupp 
(CSG) ställde sig bakom förslaget på kompetensförsörjningsplan den 23 november.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 
Bilaga till tjänsteskrivelsen: Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kompetensförsörjningsplanen. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef (inkl kompetensförsörjningsplanen) 
Karin Holmström, sektorchef samhälle (inkl kompetensförsörjningsplanen) 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst (inkl kompetensförsörjningsplanen) 
Leif Gardtman, sektorchef bildning (inkl kompetensförsörjningsplanen) 
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§ 14 
Upphandlingar som är av principiell karaktär inom 
kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/400 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning skall KS årligen besluta vilka 
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av 
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget en planerad upphandling 
inom kommunstyrelsen som avser revisionstjänster. Upphandlingen är att i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunniga till 
kommunens revisorer i deras granskning av kommunens styrelse och nämnder samt 
utföra granskningsinsatser med mera. Revisionstjänster kommer att upphandlas under 
2022 och börjar gälla för 2023 års granskning. Upphandlingen av revisionstjänster 
bedöms inte vara av principiell karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att det i nuläget inte finns några planerade upphandlingar av 
principiell karaktär under 2022. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Olegård, tf kommunchef 
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§ 15 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut: 
 
  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  
Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   
 Arrendeavtal för del av Hanström 

3:5 
Karin Holmström 
§16/2021 

2021-12-27 LILLA EDETS INDUSTRI OCH 
FASTIGHETS AB 

 

KS 2021/434 Arrende av del av Hanström 3:5  
   
 Markupplåtelseavtal avseende 

elektrisk starkströmsanläggning 
Maria Wagerland 
§2/2021 

2021-12-13 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2021/410 Markupplåtelseavtal  

Klostret 6:95  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Ansökan om lantmäteriförrättning Maria Wagerland 

§3/2021 
2021-12-20   
KS 2021/421 Ansökan om 

lantmäteriförrättning, Ström 1:196 
och Ström 1:65  

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Köpebrev Ström 1:204 Maria Wagerland 

§1/2021 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/3 

2021-11-25 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2021/109 Köpeavtal Ström 1:204 Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Beslut begäran om registerutdrag Maria Olegård 

§2/2021 
2021-11-24 Eva-Lena Julin Rydbo  
KS 2021/368 Begäran om registerutdrag 

Personuppgifter 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Avtal med Civilförsvarsföreningen 

Mölndal Avseende frivillig 
resursgrupp (FRG) 

David Morgardt 
§1/2021 

2021-12-07 Civilförsvarsföreningen Mölndal  
KS 2021/403 Avtal med Civilförsvarsföreningen 

Mölndal Avseende frivillig 
resursgrupp (FRG) 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Beslut om upphandling av 

Entreprenad avseende 
finberutbyggnad 

Kim Borg §2/2021 

2021-12-13 Kim Borg  
KS 2021/318 Upphandling gällande utbyggnad 

av fiber 
Upphandling 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin 

Bromar §39/2021 
2021-12-15   
KS 2021/348 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin 

Bromar §40/2021 
2021-12-17   
KS 2021/385 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
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  sid- 3 - 
 

sid 3/3 

 P-tillstånd - nedlagt ärende Carolina Allvin 
Bromar §41/2021 

2021-12-17   
KS 2021/326 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin 

Bromar §42/2021 
2021-12-20   
KS 2021/373 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §43/2021 

2021-12-20   
KS 2021/417 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Beslut om upphandling av 

julklappar till de anställda 
Jörgen Karlsson 
§14/2021 

2021-12-28 Kajsa Jernqvist  
KS 2021/341 Direktupphandling av julklappar 

till anställda i Lilla Edets kommun 
Upphandling 

   
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 16 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
KS 2021.3600      SBRF Extra Mötesprotokoll 2021-11-12            SBRF 
KS 2021.3601      Styrelseprotokoll 2021-11-09                              SOLTAK AB 
KS 2021.3603      Beslut Samordningsuppdrag 2021-11-19 § 332  GR 
KS 2021.3632      Styrelseprotokoll 2021-11-09 Korrigering          SOLTAK AB  
KS 2021.3684      Protokoll 2021-10-27 + bilagor                        EDETHUS AB 
KS 2021.3862      Protokoll 2021-12-08 + internkontrollplan ÖFN 
KS 2021.3929      § 139 + Plan- och detaljbudget 2022 GR 
KS 2021.4073      Styrelseprotokoll 2021-12-20 SOLTAK AB 
KS 2021.4083      Protokoll 2021-12-07 SBRF  
KS 2022.57          211031 Styrelseprotokoll + bilagor                    EdetHus AB 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 17 
Information från Soltak AB 
Dnr KS 2021/18 
 
Sammanfattning 
Inte så mycket nytt att informera om sedan senaste kommunstyrelsen annat än att vi fått 
information om en sänkning av priset för affärsområdena ekonomi och lön med totalt 
300 tkr 2021. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 18 
Information från GR 
Dnr KS 2021/11 
 
Sammanfattning 
Ingen ny information sedan föregående kommunstyrelsesammanträde. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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