
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 22 februari 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Stora Salongen, Kulturhuset Eden 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordningen   
4 Anmälan av jäv 

 
  

Ärenden 
5 Avsägelse från Annette Fransson (S) från 

uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ersttare 
i kommunla pensionärsrådet, samt 
fyllnadsval 
 

2022/8  

6 GDPR - hur arbetar vi i Lilla Edets kommn 
 

 Emma Zetterström, 
dataskyddssamordnare 
Kim Borg, IT-chef 
Kl 8.50-9.20 
 

7 Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
 

2022/39 Fanny Wester, 
verksamhetscontroller 
Kl 9.20-9.50 
 

8 Lokalförsörjningsplan 2023 
 

2021/407 Fanny Wester, 
verksamhetscontroller 
Kl 9.20-9.50 
 

9 Information om detaljplan Tingberg 4:26 
 

2021/402 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

10 Förstudie - Detaljplaner på Östra Berg 
 

2020/298 Karin Holmström, 
sektorchef 
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Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

11 Beställning av lokalplaneringsunderlag för 
ny brandstation i Lilla Edets kommun 
 

2021/361 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

12 Revidering av tidplan och 
prioriteringsordning för kommande 
planarbete på översiktlig nivå 
 

2022/29 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

13 Information om exploateringsprojekt 
 

2022/30 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

14 Samhällsekonomisk utredning nytt mot 
Alvhem/ Lödöse 
 

2022/37 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

15 Stabilitetshöjande åtgärder för Åsbräcka 
 

2022/41 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

16 Stabilitetshöjande åtgärder för Ballsered 
 

2022/42 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 10.10-11.40 
 

17 Information om ansökan om statsbidrag för 
ekonomi i balans (Kommunakuten) 
 

2021/296 Stig Fredriksson, 
AHERU AB 
Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 13.00-13.30 
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18 Delårsrapport 2021, SBRF 
 

2021/375 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

19 Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) 
 

2022/45  

20 Firmatecknare för Lilla Edets kommun och 
Stiftelsen Oskar Andersson 
 

2022/28  

21 Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 
2022-2026 
 

2022/52  

22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  

23 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

24 Information från SOLTAK AB 
 

2022/17  

25 Information från SBRF 
 

2022/16  

26 Information från GR 2022/10  
 

 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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From:                                 Maria Olegård
Sent:                                  Sun, 9 Jan 2022 16:20:41 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             VB: Avsägelse
Categories:                       KS

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Olegård 
T.f kommunchef/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: Annette Fransson (S) <annette.fransson@lillaedet.se> 
Skickat: den 7 januari 2022 14:42
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Kopia: Carlos Rebelo Da Silva <carlos.rebelodasilva@lillaedet.se>
Ämne: Avsägelse 
 
 
Hej 
 
Härmed avsäger jag mig samtliga mina politiska uppdrag förutom min plats som ledamot i 
kommunfullmäktige, vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2022. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annette Fransson 
Hjärtum 2022-01-07 
 
Hämta Outlook för Android 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 11 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
Dnr KS 2022/39 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan 2022 antogs 2021-03-23 av Kommunstyrelsen som underlag till 
budgetberedningens arbete inför mål– och resursplan 2022. Kommunstyrelsen uppdrog 
samtidigt till Kommunledningsförvaltningen att ta fram en processbeskrivning där 
processen från att behovet av lokal uppstår till att lokal är färdigställd beskrivs. Denna 
har presenterats för lokalförsörjningsgrupp där alla sektorer samt AB Edethus är 
representerade samt för kommunstyrelsen och samtliga nämnder av kommunchefen 
under hösten 2021. 
 
I ”uppföljning lokalförsörjningsplan 2022” redovisas en uppföljning på de 
åtgärdsförslag som angavs i Lokalförsörjningsplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Lokalförsörjningsplan 2022 innebär inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-26 KS 2022/39 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Uppföljning av Lokalförsörjningsplan 2022 
 
Dnr KS 2022/39 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan 2022 antogs 2021-03-23 av Kommunstyrelsen som underlag till 
budgetberedningens arbete inför mål– och resursplan 2022. Kommunstyrelsen uppdrog 
samtidigt till Kommunledningsförvaltningen att ta fram en processbeskrivning där 
processen från att behovet av lokal uppstår till att lokal är färdigställd beskrivs. Denna 
har presenterats för lokalgruppen där alla sektorer samt AB Edethus är representerade 
samt för kommunstyrelsen och samtliga nämnder av kommunchefen under hösten 2021. 
 
I ”uppföljning lokalförsörjningsplan 2022” redovisas en uppföljning på de 
åtgärdsförslag som angavs i Lokalförsörjningsplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Lokalförsörjningsplan 2022 innebär inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022. 
 
 
 
Fanny Wester 
Verksamhetscontroller 
fanny.wester@lillaedet.se 
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Syfte 
Detta dokument syftar till att ge en uppföljning av de åtgärdsförslag som angavs i 
Lokalförsörjningsplan 2022 (KS 2021.2977). 

Lokalförsörjningsplan 2022 antogs 2021-03-23 §63 av Kommunstyrelsen, som underlag till 
budgetberedningens arbete inför mål– och resursplan 2022. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till 
Kommunledningsförvaltningen att ta fram en processbeskrivning där processen från att behovet av 
lokal uppstår till att lokal är färdigställd beskrivs. Denna har presenterats för lokalgruppen där alla 
sektorer samt AB Edethus är representerade samt för kommunstyrelsen och samtliga nämnder av 
kommunchefen under hösten 2021. 
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Kommunstyrelsens åtgärdsförslag 
NR. ÅTGÄRD –22 –23 –24 –25 –26 eller 

senare 
PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

1 Ny brandstation  X    60Mkr. Lokaliseringsutredning är utförd. AB Edethus 
fastighet Juno 1 bedöms som lämpligaste platsen.  
AB Edethus har fått i uppdrag att räkna på hyra 
och drift utifrån given investeringsram och 
avveckling av befintlig brandstation.  
AB Edethus får i uppdrag av KS att ta fram 
lokalplaneringsunderlag för vidare beslut i KS 
gällande projektering. 
Kostnad om 72 mkr behöver tas in i budget 2023.  

Socialnämndens åtgärdsförslag 
NR. ÅTGÄRD –22 –23 –24 –25 –26 eller 

senare 
PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

2 Nya lokaler för 
funktionshinders 
korttidsverksamhet på 
Ekaråsen alt. 
planändring 

 X    Om nya lokaler hittas till samma 
kostnad som nuvarande blir det ingen 
kostnadspåverkan. 
 

Efter diskussion i lokalgruppen och med 
bygglovshandläggare bedöms verksamheten 
kunna vara kvar i nuvarande lokaler. Det är 
bestämt i lokalgruppen att Edethus ansvarar för 
planering och bygganmälan. 

3 Ny gruppbostad inom 
fem år, förslag: lokaler 
på Ekaråsen byggs om 
till gruppbostad 

  X   Den sammanlagda budgeten för en 
gruppbostad med 6 lgh är ca 6–6,6Mkr, 
varav hyra står för 0,7-1Mkr. 
Snittkostnaden för en köpt extern plats 
var drygt 1,8Mkr 2020. 

Enligt uppgift från Edethus är det bästa 
alternativet att bygga om lokalerna på Ekaråsen 
till gruppbostad.  
Edethus har i uppgift att räkna på kostnader och 
planera för ombyggnation. 
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Sektor kommunledning 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
     

 
Bildningsnämndens åtgärdsförslag 

NR. ÅTGÄRD –22 –23 –24 –25 –26 eller 
senare 

PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

4 Ny förskola på Ström, 
10 avdelningar, i 2 
etapper. 

 X   X 4–5 avd. ca: 40 Mkr. 
10 avd. ca: 55 Mkr. exkl. plankostnader. 
Planarbete pågår.  
Tillbyggnation ca: 30Mkr. exkl. 
plankostnader. Alternativ utreds. 

Beslut om byggnation av ny förskola med 8 
avdelningar på Ström fattades av fullmäktige 
210614. Bildningsnämnden har under hösten 2021 
slutgiltigt berett frågan och klartecken för 
byggnation gavs av Bildningsnämnden 220125. 
Tidsplanen har flyttats något på grund av att 
marken behöver pålas. Öppningsdatum av 
förskolan nu är årsskiftet 2023/24. 
Detaljplanarbete pågår. 

5 Utöka Strömskolans 
kapacitet från 310 till 
430 elevplatser (AB 
Edethus) 

 X    Investering AB Edethus ca 25 Mkr 
Årlig hyreskostnad för BIN exkl. el, 
värme och vatten ökar med ca: 1 400 tkr, 
fr.o.m. halvår 2023. 

Beslut togs i KF:s MoR 2022 om att uppdra BIN 
att starta tillbyggnation av Strömskolan för att öka 
elevkapaciteten.  
Då befolkningsprognos 2021–2030 version 2 
skrev ner det förväntade antalet elever på Ström 
behöver BIN fördjupa utredningen kring behoven 
innan de går vidare med projekteringsbeslut för 
utbyggnation av Strömskolan. 
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Sektor kommunledning 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
     

 
NR. ÅTGÄRD –22 –23 –24 –25 –26 eller 

senare 
PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

6 Utöka 
Tingbergsskolans 
kapacitet från 350 
till 450 elevplatser, 
inkl. särskola. 

X     Ej klarlagt. Utredning pågår, beräknas 
vara klar våren 2021. 

Verkställd 

7 Ny F-6 skola i Lödöse, 
550 elevplatser (inkl. 
särskola) inklusive 
fullstor idrottshall. 
Avveckla 
Tingbergsskolan 

   X  Ca 350 Mkr, exkl. kostnader för 
detaljplanering samt utbyggnad av 
infrastruktur. Tillkommande kostnader 
behöver utredas mer ingående. 

Arbete med detaljplan för skola och idrottshall 
pågår. Beslut om förstudie är fattat och sektor 
Bildning redovisar genomförd förstudie för 
Bildningsnämnden hösten 2022. Förstudien om ny 
idrottshall kommer att ske i samverkan mellan 
bildningsnämnden och samhällsnämnden 

8 Ny förskola i Lödöse, 
8–10 avd. 

    Senast 
2030 

Ca 50 Mkr exkl. plankostnader. Behöver 
utredas närmare. Minskad årshyra om 
1,4 Mkr i och med avvecklandet av 
Gossagårdens förskola. 

Beslut om förstudie är fattat och sektorn redovisar 
genomförd förstudie för Bildningsnämnden hösten 
2022. 
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Sektor kommunledning 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
     

 
NR. ÅTGÄRD –22 –23 –24 –25 –26 eller 

senare 
PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

Till–
kom
mit 

Ny idrottshall, 
Fuxernaskolan 

 X    20X40 meters hall med tillhörande 
omklädningsrum. Färdigställd: 
halvårsskiftet 2023. Bedömd 
investeringskostnad 40Mkr. 

KF fattade beslut i MoR 2022 att uppdra BIN att, i 
samråd med SAN, starta projektering och 
byggnation av en idrottshall med inomhusmått 
20x40 meter med tillhörande omklädningsrum.  
BIN och SAN har fastställt verksamhetsprogram 
och lokalplaneringsunderlag är under framtagande 
tillsammans med AB Edethus.  
Då verksamhetsprogrammet till skillnad från 
lokaluppdraget innefattar läktare och 
åskådarutrymmen kommer 
lokalplaneringsunderlaget troligtvis avvika från 
lokaluppdraget. Beslut om projektering ska 
därmed fattas av KS. 
Beräknad öppning är aug 2023. 

Till–
kom
mit 

Anpassa E–huset vid 
Fuxernaskolan till 
undervisningslokaler 
för grundskolan 

X     Investeringskostnad 2 Mkr 
 

Pågår 
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Sektor kommunledning 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
     

 
Samhällsnämndens åtgärdsförslag 

NR. ÅTGÄRDER –22 –23 –24 –25 –26 eller 
senare 

PREL. KOSTNADSPÅVERKAN UPPFÖLJNING 

9 Utreda ny ÅVC X     1 Mkr. Se punkt 10 nedan. 

10 Ny ÅVC  X    50 Mkr 
 

Beslut fattades om en förstudie till en maximal 
kostnad på 1 mkr att genomföras som underlag för 
lokalförsörjningsplan 2023. Arbetet med 
förstudien pågår Samhällsnämnden kommer att 
fatta beslut om förstudie under 2022. 

11 Riv byggnad på 
Spånkajen 

X     Kostnad ca 200 000 kr (uppskattad 
kostnad)  
 

Uppdraget ligger hos sektor samhälle. Tas upp till 
beslut i SAN. Därefter kommer rivning att 
upphandlas 

12 Riv Braxen 2 X     Kostnad ca 300 000 kr (uppskattad 
kostnad) 
 

Uppdraget ligger hos sektor samhälle. Tas upp till 
beslut i SAN. Därefter kommer rivning att 
upphandlas 

13 Riv Klostret 122 X     Kostnad ca 400 000 kr (uppskattad 
kostnad) 
 

Uppdraget ligger hos sektor samhälle. Tas upp till 
beslut i SAN. Därefter kommer rivning att 
upphandlas 

14 Bygga 
friidrotts–
anläggning i 
Lödöse 

 X    Tidigare kostnadsuppskattning ca12 Mkr 
inkl. projektering. Ny kalkyl Ramböll: ca 
28Mkr. Driftskostnader tillkommer. 

Kommunfullmäktige beslutade att avvakta med 
denna investering i nuläget 

15 Anlägga 
konstgräsplan 
i anslutning 
till nya F–6 
skolan 

   X  Tidigare kostnadsuppskattning: ca 7Mkr 
inkl. projektering. Ny kalkyl Ramböll: ca 
18Mkr. 
Driftkostnader tillkommer. 

Kommunfullmäktige beslutade att avvakta med 
denna investering i nuläget 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-26 KS 2021/407 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
Lokalförsörjningsplan 2023 
 
Dnr KS 2021/407 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta och besluta om kommunens 
lokalförsörjningsplan. Planen ska utgöra underlag till kommunens Mål– och resursplan. 
 
Planen ska innehålla en sammanfattande nulägesbeskrivning och behovsprognos för 
respektive nämnd samt en prioritering, och om nödvändigt en justering, av nämndernas 
föreslagna lokalåtgärder. 
 
Under hösten 2021 togs en processbeskrivning för anskaffning av lokaler fram: 
Investeringsprocess lokaler. Kommunchefen fastställde processbeskrivningen 
(KS2021/298) och förankrade den i lokalförsörjningsgruppen och samtliga nämnder 
under hösten 2021. 
 
För att möjliggöra för en prioritering av de åtgärdsförslag som angetts till 
Lokalförsörjningsplan 2023 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den 
fastställda Investeringsprocessen. I arbetet med att kategorisera åtgärdsförslagen har det 
konstaterats att åtgärdsförslagens karaktär skiljer sig åt och en viss bearbetning av 
åtgärdsförslagen gjordes innan själva kategoriseringen enligt Investeringsprocessen 
ägde rum. Bearbetningen av åtgärdsförslagen redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 ges en 
sammanställning och kategorisering av de åtgärdsförslag som anses aktuella efter 
bearbetningen. 
 
När de aktuella åtgärdsförslagen kategoriserades kunde det konstateras att inga 
åtgärdsförslag sorterats till Investeringsprocessens tredje steg ”lokalförsörjningsplan 
och MoR”. 
 
Lokalförsörjningsplan 2023 följer till följd av den nya investeringsprocessen inte 
riktlinjerna för lokalförsörjning. Ska kommande lokalförsörjningsplaner följa 
investeringsprocessen bör riktlinjerna för lokalförsörjning revideras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Lokalförsörjningsplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna innebär i olika omfattning kostnader vid genomförandet, 
antingen som investeringar eller driftkostnader till följd av investeringar eller andra 
åtgärder. 
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sid 2/2 

Sociala konsekvenser 
Lokalförsörjningsplanen innehåller åtgärdsförslag för lokaler i kommunen som i 
varierande grad påverkar eller påverkas av verksamheter, brukare och utövare. 
Riktlinjer för lokalförsörjning anger bland annat att kommunens lokaler ska uppfylla 
lagkrav, tillgodose verksamheters och brukares behov samt tillhandahålla god fysisk 
arbetsmiljö för alla som verkar och vistas i lokalerna. 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan 2023 med tillhörande bilagor 
som underlag till budgetberedningens arbete inför mål– och resursplan 2023. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att åtgärdsförslag som anges i nämndernas 
kommande underlag till lokalförsörjningsplaner ska följa stegen i beslutad 
investeringsprocess. För att komma med i kommande lokalförsörjningsplaner 
behöver alltså förstudie vara genomförd och beslutad av ansvarig nämnd. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att åtgärdsförslag som kategoriserats i 
investeringsprocessen steg 1 ”behovsbeskrivning” och 2 ”förstudie” i bilaga 2 
ansvarar vardera nämnd för att genomföra. Åtgärdsförslag som kategoriserats 
under investeringsprocessens steg 4, 5 och 6 följer investeringsprocessen för 
slutförande. 

 
4. Kommunstyrelsen informerar nämnderna om att åtgärdsförslag som inte kräver 

steg 1 ”behovsbeskrivning” och 2 ”förstudie” i investeringsprocessen inte ska 
tas upp i nämndernas kommande underlag till lokalförsörjningsplan utan endast i 
nämndens investeringsäskande.  

 
5. Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunledning att revidera Riktlinjer för 

lokalförsörjning utifrån fastställd Investeringsprocess. 
 
 
 
 
Fanny Wester 
Verksamhetscontroller 
fanny.wester@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Budgetberedningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 12 
Lokalförsörjningsplan 2023 
Dnr KS 2021/407 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta och besluta om kommunens 
lokalförsörjningsplan. Planen ska innehålla en sammanfattande nulägesbeskrivning och 
behovsprognos för respektive nämnd samt en prioritering, och om nödvändigt en 
justering, av nämndernas föreslagna lokalåtgärder.  
 
Lokalförsörjningsplan 2023 avser att utgöra underlag till Mål– och resursplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Lokalförsörjningsplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna innebär i olika omfattning kostnader vid genomförandet, 
antingen som investeringar eller driftkostnader till följd av investeringar eller andra 
åtgärder. 
 
Sociala konsekvenser 
Lokalförsörjningsplanen innehåller åtgärdsförslag för lokaler i kommunen som i 
varierande grad påverkar eller påverkas av verksamheter, brukare och utövare. 
Riktlinjer för lokalförsörjning anger bland annat att kommunens lokaler ska uppfylla 
lagkrav, tillgodose verksamheters och brukares behov samt tillhandahålla god fysisk 
arbetsmiljö för alla som verkar och vistas i lokalerna. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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1. Inledning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalförsörjningsfrågor. Lokalförsörjningens övergripande 
syfte är att all kommunal verksamhet ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. För att en lokal ska anses 
ändamålsenlig ska den uppfylla krav i gällande lagstiftning inklusive sådana lagkrav som härrör från 
den verksamhet som bedrivs i lokalen samt inte kosta mer än vad som är motiverat av nyttan den 
tillför. 

För att uppnå det övergripande syftet ska kommunens arbete med lokalförsörjning bedrivas mot 
följande mål: 

• Den fysiska arbetsmiljön ska vara god för alla som verkar och vistas i kommunens lokaler 
• Utbudet av kommunala lokaler ska tillgodose verksamheternas och brukarnas behov 
• Kommunens lokaler ska vara kostnadseffektiva 
• Ekonomiska och kvalitativa vinster av samutnyttjande av lokaler ska maximeras 
• Lokalförsörjningen ska bedrivas långsiktigt och med god framförhållning 

Nämnder, kommunstyrelse och sektorer har olika ansvar och uppgifter inom arbetet med 
lokalförsörjning. Nämndernas ansvar är att formulera sina respektive behov av lokaler, föreslå åtgärder 
för att möta behoven samt se till att dessa åtgärder, efter godkännande av kommunstyrelsen, 
genomförs. Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna arbetet med lokalförsörjning samt att 
prioritera mellan de lokalåtgärder som nämnderna föreslagit. Respektive sektorchef ansvarar för att 
bereda och utföra nämndernas och kommunstyrelsens beslut. 

1.1 Syfte 
Detta dokument syftar till att sammanfatta respektive nämnds underlag till lokalförsörjningsplan där 
nämndernas, inklusive kommunstyrelsens, lokalbehov och föreslagna åtgärdsförslag formulerats. 
Vidare ges en sammanställning och prioritering av nämndernas åtgärdsförslag för att möta kommande 
lokalbehov. 

Lokalförsörjningsplanen avser att utgöra underlag till kommunens Mål– och resursplan 2023. 

1.2 Utgångspunkter och förutsättningar 
Kommunens befolkningsprognos 2021–2030 version 2 utgör i den mån det är möjligt underlag till 
nämndernas bedömning av lokalbehovsutvecklingen. För vissa nämnder är det dock annat än 
befolkningsutvecklingen som driver lokalbehovet. Då grundar sig behovsbedömningen istället på 
sektorns kännedom om verksamhetens förutsättningar.2. Sammanfattning av nämndernas underlag till 
lokalförsörjningsplan 2023 

Nedan ges en sammanfattning av nämndernas underlag till lokalförsörjningsplan 2023. För en mer 
detaljerad beskrivning av nämndernas nuläge, behovs- och kapacitetsutveckling samt åtgärdsförslag 
hänvisas till respektive nämnds underlag (KS2021/407).  
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2.1 Kommunstyrelsen 

2.1.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Kommunstyrelsen förfogar över kommunhuset, Erngrenska villan, Varvet och ett förråd i Göta. Totalt 
bekostar kommunstyrelsen lokalkostnader om cirka 5,7 mkr per år. Lokalerna Erngrenska villan och 
Varvet står i dagsläget tomma och utredningar avseende dess framtida användning bör ske. För Varvet 
bör utredningen avse användningsområde till dess att ny detaljplan är klar. 

Kommunstyrelsens behov av lokaler är beroende av storleken på den centrala kommunala 
organisationen. Upplevelsen är att det saknas kontorsplatser i kommunhuset. Samtidigt är det svårt att 
fastställa behov i dagsläget då pandemin har ändrat medarbetares beteendemönster och närvaro i 
kommunhuset. En utredning över medarbetarnas behov och kommunhusets kapacitet skulle behövas 
för att ta fram långsiktigt hållbara lösningar avseende lokal– och platsbehov. 

2.1.2 Åtgärdsförslag 
Kommunstyrelsen anger följande åtgärdsförslag i sitt underlag till lokalförsörjningsplan 2023. 

Åtgärder Slutdatum Preliminär 
kostnadspåverkan 

Kommentar 

1. Utreda framtida användning av 
Erngrenska villan 

2022 Intern arbetstid  

2. Utreda behov och kapacitet i 
kommunhuset 

2022 Intern arbetstid  

3. Utreda alternativt 
användningsområde för Varvet 
tills dess att ny detaljplan är klar 

2022 Intern arbetstid  

4. Byggnation av ny brandstation  2023 72 mkr 
 

Pågående lokaluppdrag i 
MoR 2022. 
Kostnad behöver tas in i 
budget 2023. 
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2.2 Socialnämnden 

2.2.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Nämnden förfogar över flera lokaler för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga lokaler är hyrda, dels av AB 
Edethus men också av andra hyresvärdar. För en fullständig specifikation över de lokaler som 
socialnämnden förfogar över hänvisas till ”Underlag till lokalförsörjningsplan 2023 Socialnämnden”. 

Socialnämndens behovsprognos har i den mån det varit möjligt bedömts utifrån kommunens 
befolkningsprognos. I de flesta fall är det dock annat än befolkningsutvecklingen som driver behovet 
då de flesta av socialnämndens brukargrupper inte svarar mot någon särskild åldersgrupp. 
Behovsbedömningen har då istället gjorts av sektorchef. I det arbetet har dokumenten ”plan för 
framtida stöd och omsorg samt behov av platser inom funktionshinder” samt ”plan för vård och 
omsorg samt behov av platser inom äldreomsorgen” varit vägledande. 

Behovsprognos för vård och omsorg 

För brukargrupperna inom hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre utgår behovsprognosen från 
kommunens befolkningsprognos. Den största andelen brukare av dessa tjänster är invånare över 80 år. 
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare 80 år och äldre öka med 48% fram till år 2030. 
Det har tidigare konstaterats att kommunen har ett relativt stort antal äldre som bor på särskilt boenden 
jämfört med andra kommuner. En plan för en minskning av antalet platser har gjorts men det har inte 
varit möjligt att genomföra under 2020 eller 2021. Det bedöms heller inte som möjligt framöver då 
antalet personer över 80 år stadigt ökat och fortsätter öka. Även behovet av korttidsplatser har ökat och 
där är en av orsakerna att personer snabbare skrivs ut från sjukhusen och att behoven inte alltid kan 
mötas med hemtjänst. 

En arbetsgrupp med tjänstepersoner, nämndrepresentanter och representanter från civilsamhället har 
undersökt och diskuterat alternativa boendeformer för äldre under 2021. Utifrån resultatet av det 
arbetet får beslut fattas om åtgärder framöver. Det beslut som fattats hittills är ett inriktningsbeslut till 
AB Edethus att bygga ett trygghetsboende för äldre. 

Behovsbedömningen för den kommunala hälso- och sjukvårdens och hemtjänstens lokaler är att 
hemtjänstlokalerna i distrikten Lödöse och Ström är små. Detta har varit problematiskt under 
Coronapandemin då fysiskt avstånd varit viktigt samt att det varit en volymökning inom hemtjänsten. I 
Lödöse har en samlingslokal tänkt för de boende i trygghetsboendet använts och på Ström har 
ytterligare lokaler på Pilgården använts. 

Träffpunktslokalen för äldre i Lilla Edet ingår i hyresavtalet för hemtjänstlokalen distrikt Centrum. 
Kontraktet för lokalen har sagts upp och förhandling pågår om nytt avtal från augusti 2022. Det har 
tidigare föreslagits att inte ha kvar träffpunktslokalen och nyttan av lokalen har inte bedömt motivera 
dess kostnad. För att kunna möjliggöra för äldre att bo kvar i ordinärt boende längre och skjuta upp 
behovet av plats på särskilt boende behövs dock mötesplatser för att förebygga ensamhet och skapa 
trygghet. Nuvarande lokal är dock relativt dyr och ett alternativ bör sökas om inte avtalet kan 
förhandlas om till en lägre kostnad. 

Behovs prognos för funktionshinder 

Bostäder med särskild service 
Det är fullt i kommunens gruppbostäder och externa platser köps för närvarande för 8 vuxna. 3 eller 
möjligtvis 4 av dessa hade kunnat verkställas i egen regi om platser hade funnits. Det kommande 
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behovet bedöms vara att det kan komma ytterligare 4–6 ansökningar under de 5 kommande åren. 
Utifrån detta görs bedömningen att det finns behov av ytterligare en gruppbostad i kommunen och den 
kan skapas på Ekaråsen då förskolan som idag finns i en av huskropparna flyttar till nya lokaler. Detta 
kommer att ske tidigast i slutet av 2023. 

Övriga lokaler 
Lokalen för korttidsvistelse, korttidstillsyn och avlösarservice på Ekaråsen upphör 2023 i och med att 
byggnadens tillfälliga bygglov då inte längre kan förlängas. Om verksamheten ska fortgå och 
planändring inte görs behöver en ny lokal hittas för ändamålet. Om gruppbostad byggs på Ekeråsen 
skulle det finnas samordningsvinster med att ha kvar lokalerna för korttidsvistelse, korttidstillsyn och 
avlösarservice på Ekaråsen. 

Två av tre daglig verksamhet har flyttat under 2021 och samlats i de lokaler på Lindkullen där det 
tidigare var korttidsenhet. Lokalen bedöms möta behovet under överskådlig framtid. Vad gäller daglig 
verksamhet i övrigt så har det under senare år tillkommit brukare som inte klarar att vara i grupp, 
varpå det periodvis finns behov av kompletterande mindre lokaler. 

Behovsprognos för sociala boenden 

Nämnden har lägenheter som hyrs ut i andra hand. Bedömningen är att några av lägenheterna 
succesivt kan sägas upp. Det kommer att innebära kostnader för renovering då socialnämnden enligt 
kontraktet ska återställa lägenheterna i det skick de var då de hyrdes. 

Behovsprognos för individ och familjeomsorgen 

Den förväntade befolkningsutvecklingen bedöms inte medföra någon ökning av lokalbehov i dagsläget 
förutom möjligtvis kontorsrum i kommunhuset. 

Integrationscentrum är sedan hösten 2021 lokaliserat på Ekaråsen, i familjecentralens tidigare lokaler. 
Dessa lokaler planeras byggas om till gruppbostad LSS efter 2023. Det är svårt att i dagsläget säga 
något om behov för Integrationscentrum efter 2023.
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2.2.2 Åtgärdsförslag 
Socialnämnden anger följande åtgärdsförslag i sitt underlag till lokalförsörjningsplan 2023. 

Åtgärder  Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan  Kommentar 
5. Nya lokaler för funktionshinders 

korttidsverksamhet på Ekaråsen alt. 
planändring 

2023  Om nya lokaler hittas till samma kostnad 
som de nuvarande blir det ingen 
kostnadspåverkan. 

6. Ny gruppbostad behövs inom en 
femårsperiod, förslag att lokaler på Ekaråsen 
byggs om till gruppbostad 

2024 Den sammanlagda budgeten för en 
gruppbostad med 6 lägenheter är 6–7 mkr, 
varav hyra står för knappt 1 mkr. 

Snittkostnaden för en köpt extern plats i 
gruppbostad var 2021 drygt 1,8 mkr, d.v.s. 
ca 10,8 mkr för 6 köpta platser. 

7. Lokaler för Daglig Verksamhet för enskilda 
individer som inte klarar att vara i grupp 

2022 Hyra 60tkr  

8. Se över särskilda boenden inkl. 
korttidsplatser 

 Kostnad för första steget i investeringsprocess 
lokaler, behovsbeskrivning, bör uppgå till 
max. 300 tkr. 

 

9. Ny lokal för integrationscentrum kan 
behövas efter 2023 

2023  Om nya lokaler hittas till samma kostnad 
blir det ingen kostnadspåverkan 
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2.3 Bildningsnämnden 

2.3.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Bildningsnämnden förfogar över flera lokaler för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga lokaler är hyrda 
och AB Edethus är med några få undantag nämndens hyresvärd. För en fullständig specifikation över 
de lokaler som bildningsnämnden förfogar över hänvisas till ” Underlag till lokalförsörjningsplan 2022 
Bildningsnämnden, version 3”. 

I kommunfullmäktiges Mål– och Resursplan 2022 beskrivs följande lokaluppdrag till 
Bildningsnämnden: 

• Starta åtgärder på Tingbergsskolan för att öka elevkapaciteteten 
• Starta anpassningar av Hus E, Fuxernaskolan, till undervisningslokaler för grundskolan 
• Starta, i samråd med samhällsnämnden, projektering och byggnation av en idrottshall vid 

Fuxernaskolan 
• Starta tillbyggnation av Strömskolan för att öka elevkapaciteten 
• Starta byggnation av en ny förskola på Ström 
• Starta förstudie för ny förskola och F-6 skola i Lödöse 

I bildningsnämndens behovsprognos räknas befolkningsutvecklingen om till behovsutveckling av 
barn- och elevplatser för nämndens verksamheter. Omräkningen görs utifrån så kallade inskrivningstal 
som är medelvärden av den procentuella andelen av barn och ungdomar bosatta i kommunens 
delområden som varit inskrivna i kommunens förskolor och skolor de senaste åren. Om det faktiska 
inskrivningstalet varierar under kommande år kommer det påverka prognosens träffsäkerhet. Även fler 
antaganden ingår i bildningsnämndens behovsprognos. För en fullständig specifikation över dessa 
hänvisas till nämndens underlag till lokalförsörjningsplan. 

Behovsprognos för förskolorna 

Kommunen bedriver förskoleverksamhet i 10 lokaler. Behovet av förskoleplatser förväntas öka från 
675 våren 2021 till 769 våren 2030, vilket är en ökning med ca 14%. I dagsläget bedöms kommunens 
förskolor ha kapacitet för 725 förskolebarn. Om inga lokalåtgärder genomförs under perioden kommer 
kapaciteten sjunka med 125 platser till år 2030. Detta då bygglovet för Ekaråsens förskola (37 platser) 
går ut 2023 och bygglovet för Gossagårdens förskola (88 platser) går ut 2030. 

Sammanfattningsvis visar behovsprognosen för förskolorna att: 

• Delområde Ström har ett underskott om ca 43 förskoleplatser som förväntas bestå under hela 
prognosperioden 

• Delområde Lilla Edet uppvisar ett underskott på ca 12 platser från och med 2023 då Ekaråsens 
förskola läggs ned 

• Delområde Lödöse uppvisar ett kraftigt underskott 2030 då Gossagårdens förskola läggs ned 
och inflyttning på grund av nybyggnation förväntas öka 

• Delområdena Hjärtum, Västerlanda och Göta uppvisar ett mindre överskott hela 
prognosperioden  

• Delområde Nygård uppvisar ett överskott av förskoleplatser under hela prognosperioden 

För att möta behovsutvecklingen i Centrala Lilla Edet och Ström behöver förskolans kapacitet byggas 
ut. 

24



   
Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsplan 2023 
     

 

9 
 

Behovsutvecklingen i Hjärtum och Västerlanda bedöms kunna hanteras genom kapacitetsökningar i 
befintliga lokaler. Denna ökning kan ske gradvis i takt med att behovet ökar. 

För att minska överkapaciteten på Nygårds förskola kan en hyrd modul avvecklas. I nuläget används 
den, och rörelsehallen, dock för att klara en tillfällig ökning. 

På sikt behöver en ny förskola byggas i Lödöse för att ersätta Gossagårdens förskola som läggs ner 
2030. En förstudie är beställd och redovisas hösten 2022. 

Behovsprognos för åk F-6 

Behovet av elevplatser i F–6 skolorna förväntas öka med drygt 20% fram till 2030. 

Fuxernaskolan behöver öka kapaciteten avseende idrottshallen. Detta gäller för både eleverna i åk F–6 
och åk 7–9 och ny idrottshall planeras att stå klar i augusti 2023. Utöver behovet att öka kapaciteten i 
idrottshallen uppvisar Fuxernaskolan F-6 ett överskott av platser under prognosperioden. 

Strömskolan visar ett underskott på elevplatser varpå skolans kapacitet behöver öka för att möta 
behovsutvecklingen. Ut- och tillbyggnad av lektionssalar, skolexpedition, kök och skolmatsalsplatser 
behövs. Åtgärderna bör vara genomförda inför läsårsstart hösten 2023. 

Ryrsjöskolan visar näst intill balans mellan kapacitet och behov under prognosperioden men kommer 
att ha ett mindre underskott på elevplatser under delar av prognosperioden. En del av nuvarande 
Ryrsjöskolan behöver bytas ut mot en ny konstruktion på grund av undermålig inomhusmiljö i delar 
av skolan. 

Tingbergsskolan bedöms klara behoven utan ytterligare åtgärder under hela prognosperioden. 

På längre sikt behöver en ny F–6 skola byggas för att möta behovsutvecklingen. Kommunen äger 
mark på vilken en sådan byggnad kan uppföras i Lödöse. Detaljplaneringen av marken är 
påbörjad. Detaljplanen ska medföra skolbyggnation för upp till 600 elever. Enligt aktuell 
befolkningsprognos kommer behovet när det är som störst vara knappt 600 elevplatser inklusive 
grundsärskola. När den nya skolan står färdig kan Tingbergsskolan läggas ned. 

Behovsprognos för åk 7–9 

Behovet av elevplatser i åk 7–9 ökar med cirka 45% till år 2030. Att E–huset vid Fuxernaskolan 
anpassas till undervisningslokaler är en del i lösningen av kapacitetsbristen. Som nämnt ovan klarar 
idrottshallen inte av det framtida behovet för undervisning i ämnet idrott- och hälsa. När den planerade 
idrottshallen på Fuxerna–området står klar (augusti 2023) bedöms behovet dock vara tillgodosett. 
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2.3.2 Åtgärdsförslag 
Bildningsnämnden anger följande åtgärdsförslag i sitt underlag till lokalförsörjningsplan 2023. 

Åtgärder  Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan  Kommentar 
10. Tillse byggnation av ny förskola om 8 

avdelningar på Ström. 
2023 Kostnadsexempel: Helårskostnad 

hyra ca 4 mnkr. Siffran är 
preliminär. 

Förskolan uppförs och ägs av annan aktör än 
kommunen. 
Exakt siffra kring hyra presenteras senast i samband 
med kontraktsskrivning och beslut i nämnd. 

11. Genomför byggnationen av ytterligare 
idrottshall på Fuxerna–området 

Aug 2023 Investeringskostnad ca 40 mkr.  Årlig hyreskostnad 2 640 tkr, vilken fördelas mellan 
Bildningsnämnden (1 056 tkr) och Samhällsnämnden 
(1 584 tkr) 

12. Tillse byggnation av F-6 skola i Lödöse 
för 600 elevplatser inkl. grundsärskola 
och avveckla Tingbergsskolan 

2026 Ca 350 mkr investering, exklusive 
kostnader för detaljplanering samt 
utbyggnad av infrastruktur. 
Tillkommande kostnader behöver 
utredas mer ingående* 

(egen anteckning: kostnaden 350 mkr är inklusive 
fullstor idrottshall (åtgärdsförslag samhällsnämnden, 
punkt 36)) 

13. Utöka Strömskolans kapacitet genom 
om- eller tillbyggnation  

2023 Kostnad: Investering för Edethus 
AB 24 850 tkr 
 

Årlig hyreskostnad för nämnden exkl. el, värme och 
vatten ökar med: 1 404 tkr. Det skulle innebära att 
kvadratmeterhyran för Strömskolan ökar till 1031 kr/år. 

*Gällande bygget av en F-6 skola i Lödöse är uppskattningen hämtad från ”kostnadsbedömning skola Lilla Edet” (dnr UN2019/281). 
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2.4 Samhällsnämnden 

2.4.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
För att fullgöra sitt uppdrag förfogar samhällsnämnden över flera lokaler och anläggningar. Vissa 
lokaler och anläggningar ägs av nämnden medan andra hyrs, både av AB Edethus och andra 
hyresvärdar. För en fullständig specifikation över de anläggningar och lokaler som samhällsnämnden 
förfogar över hänvisas till ”Underlag till Lokalförsörjningsplan 2023 Samhällsnämnden, version 2) 

Samhällsnämndens beräkning av behovsprognos ser delvis olika ut beroende på verksamhet. I den 
mån det är möjligt räknas befolkningsutvecklingen om till behovsutveckling. Därefter görs en 
uppskattning av anläggningarnas och lokalernas kapacitet. När behovsutvecklingen ställs mot 
kapaciteten går det att ge en prognos för det kommande behovet. I vissa fall är det svårt att etablera en 
direkt koppling mellan befolkningsutveckling och behovsutveckling. Då grundar sig 
behovsbedömningen istället på sektorns kännedom om verksamhetens förutsättningar. 

Behovsprognos för nämndövergripande lokaler 

Kontorsplatserna tillhörande samhällsnämndens verksamhet (plan 1 i kommunhuset) är fullbelagda. 
Utveckling av verksamheterna, med målet att så många som möjligt sitter samlat, bedöms omöjligt i 
befintliga lokaler. 

Behovsprognos för avfall och återvinning 

Avfall- och återvinningsverksamheten bedrivs till större del i kommunens återvinningscentral i Göta 
för vilken AB Edethus är hyresvärd. Verksamheten nyttjar också kontorsarbetsplatser i kommunhusets 
plan 3. Antalet kontorsplatser bedöms tillräckliga för år 2023. Lokal för medarbetare som utgår från 
Götabruks väg 1 i Göta är av mycket enkel beskaffenhet. Inom ramen för arbetsmiljöansvaret kan 
åtgärder behöva vidtas. Kontorsplatser bör på sikt samordnas med återvinningscentralen. 

Gällande eventuell ny ÅVC identifierade genomförd förstudie att en lokaliseringsstudie bör 
genomföras och frågan om en placering av ny ÅVC är ännu inte klar. Vad behovet utgörs av vid en ny 
ÅVC behöver fastställas och lokalbehov sett till uppställning av fordonspark och personalutrymmen 
behöver också ses över. Behovet av en ny ÅVC, dess placering, utformning och utrymmeskrav 
påverkas av nivån på service, erbjudna tjänster och funktioner samt lagar och styrdokument. 

Behovsprognos för vatten och avlopp 

Verksamheten inom vatten och avlopp bedrivs i renings- och vattenverk. Kommunen äger de 
anläggningar som är att betrakta som lokaler. Nämnden hyr modulbyggda lokaler, arbetsbodar, vid 
Ellbo reningsverk som används som personalutrymme. Arbetsbodarna används även av enheten 
Stadsmiljö. Verksamheten förfogar också över kontorsarbetsplatser på kommunhusets plan 1. 

En mindre ombyggnation av vattenverket i tätorten Lilla Edet har påbörjats och kommer färdigställas 
under 2022 med målsättning att höja produktionskapacitet och driftsäkerhet. En utredning har visat att 
det på sikt inte är ekonomiskt effektivt att bygga vidare och utveckla befintligt vattenverk. Ett nytt 
vattenverk planeras därav att uppföras på grannfastigheten “gamla badhustomten”. Planen för nytt 
vattenverk kommer att utvecklas under 2022. 

Det finns fem högreservoarer i kommunen. Samtliga reservoarer har besiktigats under 2021 och det 
föreligger ett behov av vissa underhållsåtgärder. Skalskydd behöver uppföras för att skydda 
anläggningarna och minimera risker. 
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Ellbo reningsverk kommer att behöva byggas ut för att uppfylla lagkrav och en förstudie har påbörjats 
för utveckling av reningsverket. Det finns behov av att uppföra en ny personalbyggnad på Ellbo där 
personal från reningsverken och rörnät kan samlokalisera. Det innebär att de bodar som hyrs sedan 
flera år tillbaka kan avvecklas. 

Gällande Lödöse reningsverk behöver arbetsmiljön skal- och brandskydd ses över. 

Det finns 20 avloppspumpstationer i kommunen. Funktion, arbetsmiljö och skalskydd behöver ses 
över på dessa. 

Behovsprognos för vatten och avlopp samt stadsmiljö 

För verksamheten inom stadsmiljö förfogar nämnden över ett utomhusförråd och en lagerlokal i 
anslutning till Göta industriområde. Lokalerna i Göta används även av enheten Vatten och avlopp. 
Verksamheten Stadsmiljö förfogar också över kontorsarbetsplatser i kommunhuset, plan 1. 

VA-verksamheten och Stadsmiljö bedriver gemensamt anläggningsverksamhet. En arbetsplats för en 
vakant tjänst saknas. Personalen har behov av personalutrymme. Då verksamheten hanterar både 
kontaminerat material och dricksvatten är kraven på hygienutrymmenas utformning höga. I planen för 
utveckling av Ellbo ingår ny personalbyggnad där samlokalisering är möjlig. 

VA–verksamheten och stadsmiljö (anläggning fritid ej inräknat) behöver utrymme under tak för 
lagring av massor och material samt spolplatta. Lagringsutrymmet disponeras med fördel mellan 
verksamheterna och ger ett sammantaget behov av utomhusförråd motsvarande en totalyta av  
ca 2000 m2 varav ca 1400 m2 under tak med möjlighet till god disposition. Utöver ovanstående har 
Stadsmiljö även behov av lagringsutrymme av vegetationsavfall. Verksamheterna har också 
gemensamt behov av uppvärmt lagerutrymme för lagring av material samt en verkstadsdel, detta till en 
sammantagen totalyta motsvarande ca 150 m2 med möjlighet till god disposition. 

Nyttan av en eventuell samlokalisering av anläggningsgrupperna från Stadsmiljö/VA och 
fritidsanläggning samt verkspersonal på Ellbo reningsverk, ska utredas under 2022, då dessa 
arbetsgrupper i många delar har gemensamma behov och krav på resurser, verktyg, maskiner, garage 
och fordon. 

Behovsprognos för bygg och miljö 

Verksamheterna inom bygg och miljö bedrivs i kommunhusets lokaler på plan 3. Antalet 
kontorsplatser bedöms fullbelagda. 

Behovsprognos för kost– och måltidsservice 

Kost- och måltidsservice för förskola och skola bedrivs i respektive förskola och skola. Lokalerna 
bekostas av bildningsnämnden. Kost- och måltidsservice för vård & omsorg och 
funktionshinderverksamhet bedrivs i lokaler för respektive verksamhet. Lindkullens centralkök 
bekostas av kostenheten medan övriga lokaler bekostas av socialnämnden. Kostchef och biträdande 
kostchef har tillgång till ett rum med två kontorsplatser i Fuxernaskolan som bekostas av 
Bildningsnämnden. Det bedöms svårt att bedöma framtida behov. Det är av största vikt att kostenheten 
i god tid är delaktig i planeringen när nämnderna ser ändrade behov av lokaler. 
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Behovsprognos för lokalvård och vaktmästeri 

Lokalvårds- och vaktmästeriverksamheten bedrivs i bildningssektorns lokaler och bekostas av 
bildningsnämnden. I Fuxernaskolan finns 2 kontorsrum och vaktmästerilokal med personalrum och 
verkstad. I Tingbergsskolan och Strömskolan finns ett personalrum i varje skola. Städskrubbar finns i 
alla lokaler. Det finns behov av lokal där två kontorsplatser kan samordnas med lokal för tvätt, 
städförråd och personalutrymmen. 

Behovsprognos för förenings– och fritidslokaler 

Kommunen ansvarar för och äger ett antal lokaler som används av olika föreningar. Lokalerna 
inrymmer exempelvis omklädningsrum, duschar, samlingssalar, garage, kontorslokaler men även 
förråd för båtar samt stall för hästar. Nämnden disponerar också över 18 hyrda lokaler helt eller delvis, 
huvudsakligen från Edethus, för föreningars räkningar. Nämnden ansvarar tillsammans med 
Bildningsnämnden för skolornas idrottshallar och står för 60% av kostnaderna för dessa.  

Nämndens hyrda lokaler 
Ambitionen hos nämnden är att merutnyttja de lokaler som föreningarna disponerar på ett mer 
effektivt sätt. För närvarande pågår en inventering av nyttjandegraden på lokalerna men generellt kan 
sägas att delar av lokalerna är mycket välutnyttjade och har nått sitt kapacitetstak, medan andra lokaler 
står tomma stora delar av tiden alternativt i huvudsak hyrs ut som festlokal av föreningen. De senare 
lokalerna ligger ofta geografiskt svårtillgängligt. 

Lödöseborg har behov av ytterligare 4 omklädningsrum för att möta det ökande behov som finns idag 
och framgent. Idag finns 4 omklädningsrum att tillgå vid ishallen och 2 vid gymnastiksalen. Från och 
med säsongen 22/23 görs bedömningen att det finns behov av upp till 10 samtidiga omklädningsrum. 
Minst 2 omklädningsrum behöver ha bredare dörrar, anpassade duschar och smidigare övergång från 
omklädningsrum till isbanan för att klara parahockeyns behov. Minst 2 omklädningsrum behöver vara 
ordentligt insynsskyddade för damhockeyns del. Dessutom behövs ett bättre anpassat domarrum. 

Idrottshallar 
Kommunen har tillgång till tre idrottshallar efter att Tingbergshallen (Barracudan i Lödöse) stängts 
efter en inspektion från miljö och hälsa med föreläggande om omfattande renovering och åtgärder 
kring fuktskador och inomhusmiljön som följd. På grund av det dåliga skicket bör Tingbergshallen 
(Barracudan) rivas. Det finns behov, både utifrån bildningsnämnden och föreningsverksamhetens 
perspektiv, av en ny idrottshall i Fuxernaområdet under 2023. En framtida hyra av idrottshallen 
fördelas mellan bildningsnämnden och samhällsnämnden.  

Tingbergsskolans idrottshall har begränsad storlek och kan bara användas för knatteträning eller 
motionsträning. Det finns därför ett stort behov av ytterligare en idrottshall i södra delen av 
kommunen inom en 5-årsperiod. Denna bör byggas i samband med att en ny F–6 skola byggs i 
Lödöse. Idrottshallen är tänkt att serva både skolan och föreningarna. En projektering och byggnation 
behöver samordnas mellan bildningsnämnden och samhällsnämnden. 

Lokaler i anslutning till anläggningarna 
Fyra av de sex klubblokalerna vid kommunens fotbollsplaner är i acceptabelt skick medan övriga två 
är i stort behov av renovering och upprustning. De utgörs av gamla baracker som ställts upp och 
erfarenheterna från ombyggnaden av Strömsvallen, som också i grunden utgjordes av gamla baracker, 
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visar att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga om då gamla baracker som inte underhållits är 
fuktskadade och saknar ofta ordentlig ventilation och grund. 

För effektiv drift av konstgräsplanen på Strömsvallen och ur miljösynpunkt krävs ett garage/förråd i 
direkt anslutning till anläggningen. 

Gällande Ryrsjöanläggningen finns förråd där taken är i dåligt skick. Föreningslokalen är i relativt gott 
skick, men drar för mycket el och vatten med hänsyn till omfattningen på verksamheten. Med hänsyn 
till detta behöver behovet av både förråd och föreningslokaler vid Ryrsjön utredas. 

Gällande Bertilsgården klarar det stora stallet inte lagkraven på uppstallning. Stallbyggnaden är 
mycket nergången och det är i dagsläget oklart om byggnaden är värd att bevaras. Det skulle i så fall 
kräva omfattande upprustning. Manegen i ridhuset är felkonstruerat och pressar ytterväggarna på 
ridhuset utåt och paddocken behöver dräneras. Det nuvarande avloppet har ett föreläggande om 
omedelbara åtgärder.  

Gällande lokalerna på Stickebacken är en byggnad i tveksamt skick med renoveringsbehov. Man bör 
överväga att riva den byggnaden då det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att rusta upp 
den. 

Behovsprognos för förenings- och fritidsanläggningar 

Kommunen har i dagsläget följande fotbollsplaner för föreningarnas fotbollsaktiviteter: 

• 6 A-planer, varav en konstgräsplan med belysning 
• 5 B-planer 
• 3 C-planer 
• 4 Grusplaner med belysning 

Kommunen sköter och ansvarar för A–planerna. Konstgräset på Strömsvallen är uttjänt och behöver 
bytas ut inom de närmaste åren. Kommunens anläggningsgrupp för fritidsverksamhet lägger merparten 
av sin arbetstid på att underhåll av fotbollsplaner. Det bör utredas hur många fotbollsplaner i relation 
till annan verksamhet som kommunen ska ansvara för och hur dessa planer och anläggningar ska 
skötas framöver. Även möjligheten till samutnyttjande av både planer och fastigheter mellan olika 
föreningar behöver utredas. Ägandeskapet för mark, anläggningar och lokaler bör utredas för att 
främja likabehandling för föreningar i kommunen och nå ökad kostnadseffektivitet. 

Kommunen har en friidrottsanläggning på Ekaråsen i Lilla Edet som är mycket sliten och i dåligt 
skick. Med hänsyn till befolkningsprognosen bör Ekaråsen inte säljas eller avvecklas förrän tidigast 
2028 för att svara mot behovet av en anläggning i centrala Lilla Edet. 

Kommunen ansvarar för och sköter idag tre badplatser vilka är geografiskt spridda inom kommunen. 
Vid samtliga badplatser finns flytbryggor, säkerhetsutrustning för vattenlivräddning, sittbänkar, 
avfallskärl och på sommaren ställs det ut bajamajor. Åtgärdsförslag gällande ”nya anläggningar till 
badplatserna” innebär att rusta upp badplatserna med nya bryggor. I Prässebo behöver även bänkar, 
bord och grillplats rustas upp och handikappanpassas. 
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2.4.2 Åtgärdsförslag 
Samhällsnämnden anger följande åtgärdsförslag i sitt underlag till lokalförsörjningsplan 2023. 

Åtgärder  Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan  Kommentar 
14. Utredningarbete gällande ny återvinningscentral 2022 1 mkr Pågående. Finansierad i budget 2022. 
15. Ny återvinningscentral 2023 50mkr  
16. Uppföra skalskydd för 2 vattenreservoarer 
 

Dec 2022 Byggkostnader 300 000 kr Pågående. Finansierad i budget 2022. 

17. Se över arbetsmiljö och brandskydd Ellbo reningsverk Dec 2022 Byggkostnader 100 000 kr Pågående. Finansierad i budget 2022. 
18. Se över arbetsmiljö, skal och brandskydd Lödöse 

reningsverk  
Dec 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 

Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 
 

19. Utred behov av skalskydd för avloppspumpstationer med 
överbyggnad 

Jun 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 
 

20. Förstudie nya VA-verk Dec 2022 1 mkr 
 

 

21. Personalbyggnad på Ellbo reningsverk Dec 2024 Byggkostnad ca 24 mkr 
 

Påbörjas 2022 

22. Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo reningsverk Dec 2025 6 mkr (1 mkr 2024, 5 mkr 2025) 
 

Ev kan samlokalisering ske med andra 
verksamheter inom sektorn som har 
behov av förråd/lager etc. 

23. Uteförråd, lagerlokal, personalutrymme, garage, verkstad Dec 2022 Intern arbetstid; 150 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Ev. kan samlokalisering ske med nya 
lokaler på Ellbo reningsverk, punkt 
22. 

24. Två samlade kontorsplatser i nära anslutning till de två 
centralköken. 

2022 Okänd i nuläget.  

25. Lokal för tvätt, städförråd och personalutrymmen Dec 2022 Utred hyra och hyreskostnader 
under 2022. Intern arbetstid: 30 
timmar 

 

26. Byggnad på Spånkajen Januari 2022 Rivningskostnad ca 200 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 
27. Braxen 2 Dec 2022 Rivningskostnad ca 300 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 

31



   
Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsplan 2023 
     

 

16 
 

28. Klostret 122 Dec 2022 Rivningskostnad ca 400 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 
29. Riva Barracudan Dec 2023 Rivningskostnad ca 300 000 kr  
30. Bygga om Bertilsgårdens avlopp för att kunna arrendera ut 

gården till föreningen  
Juni 2022 Kostnaden svårbedömd. 

Behöver utredas. Det finns 
föreläggande om avloppet  
senast dec 2021. 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 

31. Renovera/riva och bygga nytt stall på Bertilsgården Utreds vidare Utreds vidare  
32. Rusta upp friidrottsanläggningen på Ekaråsen Dec 2023 Ca 1 mkr  
33. Ny idrottshall i Fuxernaområdet Dec 2023 Ca 40 mkr.   Edethus äger fastigheten vilket innebär 

att hyreskostnad om ca 2 640 000 kr/år 
delas mellan samhällsnämnden och 
bildningsnämnden Innebär en ökad 
hyreskostnad för samhällsnämnden på 
ca 1 590 000 kr/år 

34. Omklädningsrum 4st och domarrum till Lödöseborg 2023 Ca 4 mkr. Edethus äger fastigheten vilket innebär 
en ökad hyreskostnad för 
samhällsnämnden på ca 260 000 kr/år 

35. Nya anläggningar till badplatserna Dec 2023 Ca 1 mkr  
36. Ny fullstor idrottshall i Lödöse i anslutning till ny skola 2024/2025 Ca 85 mkr.  Kostnad alt. hyra delas mellan 

samhällsnämnden och 
bildningsnämnden 

37. Upprustning/rivning/nybyggnation av förråd Ryrsjön 2025 Utreds vidare.  Ev. kan samlokalisering ske med nya 
lokaler på Ellbo reningsverk, punkt 
22. 

38. Upprustning/rivning av Stickebackens huvudbyggnad Dec 2025 300 000 kr  
39. Ny friidrottsanläggning byggs i Lödöse - Utreds vidare  
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3. Bearbetning av åtgärdsförslag 
Förutom kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna arbetet med lokalförsörjning bär 
kommunstyrelsen även ansvar att prioritera mellan de lokalåtgärder som nämnderna föreslagit. 

Under hösten 2021 togs en processbeskrivning för anskaffning av lokaler fram: Investeringsprocess 
lokaler. Kommunchefen fastställde processbeskrivningen (KS2021/298) och förankrade den i 
lokalförsörjningsgruppen och samtliga nämnder under hösten 2021. Syftet med investeringsprocessen 
är att tydliggöra process, ansvar och roller i samband med anskaffning av lokaler. 

För att möjliggöra för en prioritering av de 39 åtgärdsförslag som angetts till Lokalförsörjningsplan 
2023 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den fastställda Investeringsprocessen. I 
arbetet med att kategorisera åtgärdsförslagen har det konstaterats att åtgärdsförslagens karaktär skiljer 
sig åt och en viss bearbetning av åtgärdsförslagen gjordes innan själva kategoriseringen enligt 
Investeringsprocessen ägde rum. Bearbetningen av åtgärdsförslagen redovisas i bilaga 1. Efter 
bearbetningen av åtgärdsförslagen anses 17 åtgärdsförslag vara aktuella för kategorisering enligt 
Investeringsprocessen. I bilaga 2 ges en sammanställning och kategorisering av dessa.  

När de 17 åtgärdsförslagen kategoriserats kunde det konstateras att inga åtgärdsförslag sorterats till 
Investeringsprocessens tredje steg ”lokalförsörjningsplan och MoR”. Åtgärdsförslag som 
kategoriserats under investeringsprocessen steg 1 och 2 ”behovsbeskrivning” och ”förstudie” ansvarar 
vardera nämnd för att genomföra. Åtgärdsförslag som kategoriserats under investeringsprocessens steg 
4, 5 och 6 följer investeringsprocessen för slutförande av åtgärdsförslag. 

Lokalförsörjningsplan 2023 följer till följd av den nya investeringsprocessen inte riktlinjerna för 
lokalförsörjning. Ska kommande lokalförsörjningsplaner följa investeringsprocessen bör riktlinjerna 
för lokalförsörjning revideras. 
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Bilaga 1 

Bearbetning av samtliga åtgärdsförslag till kommunens 
Lokalförsörjningsplan 2023 

För att möjliggöra för en prioritering av de 39 åtgärdsförslag som angetts till Lokalförsörjningsplan 
2023 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den fastställda Investeringsprocessen. I 
arbetet med att kategorisera åtgärdsförslagen har det konstaterats att åtgärdsförslagens karaktär skiljer 
sig åt och en viss bearbetning av åtgärdsförslagen gjordes innan själva kategoriseringen enligt 
Investeringsprocessen ägde rum. Bearbetningen har skett utifrån följande förutsättningar: 

• Endast åtgärdsförslag med angivet slutdatum 2023 eller senare tas med som aktuella 
Lokalförsörjningsplan 2023. Detta motiveras genom att åtgärder som ska utföras under 2022 
inte är aktuella att utgöra underlag för kommunens Mål– och resursplan 2023.  

• Åtgärdsförslag som inte kräver steg 1 ”behovsbeskrivning” och 2 ”förstudie” i 
investeringsprocessen tas inte med som aktuella till Lokalförsörjningsplan 2023. Detta 
motiveras genom att åtgärder som inte kräver dessa steg endast ska tas upp i nämndernas 
investeringsäskanden. 

De gråmarkerade åtgärdsförslagen nedan är de som sorterats bort som aktuella åtgärdsförslag till 
Lokalförsörjningsplan 2023 på grund av ovan angivna förutsättningar.  

Vid bearbetningen har även en del redaktionella förändringar gjorts. Åtgärdsförslagen från 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden gällande byggnation av idrottshall i Fuxernaområdet och 
byggnation av F–6 skola inkl. idrottshall i Lödöse har slagits ihop då det är åtgärder som berör båda 
nämnderna. Dessa redovisas i sista tabellen ”sektorsövergripande åtgärder”. 

Ett åtgärdsförslag har tillkommit från sektor bildning i efterhand. Det gäller åtgärdsförslaget att en 
förskola ska byggas i Lödöse (åtgärdsförslag nummer 12), vilket även är ett lokaluppdrag i 
kommunens MoR 2022. 

Efter bearbetning av nämndernas åtgärdsförslag samt att ett åtgärdsförslag tillkommit från sektor 
bildning är 17 åtgärdsförslag aktuella för kategorisering enligt Investeringsprocessen. 
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Kommunstyrelsens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 
1. Utreda framtida användning av Erngrenska 

villan 
2022 Intern arbetstid Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 2022 

och intern uppgift. 
2. Utreda behov och kapacitet i kommunhuset 2022 Intern arbetstid Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 2022 

och intern uppgift. 
3. Utreda alternativt användningsområde för 

Varvet tills dess att ny detaljplan är klar 
2022 Intern arbetstid Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 2022 

och intern uppgift. 
4. Byggnation av ny brandstation 2023 72 mkr Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 

Lokaliseringsutredning är utförd. AB Edethus fastighet Juno 1 
bedöms som lämpligaste platsen. 
AB Edethus har fått i uppdrag att räkna på hyra och drift utifrån 
given investeringsram och avveckling av befintlig brandstation. 
AB Edethus får i uppdrag av KS att ta fram 
lokalplaneringsunderlag för vidare beslut i KS gällande 
projektering. 
Kostnad behöver tas in i budget 2023. 

Socialnämndens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 
5. Nya lokaler för funktionshinders 

korttidsverksamhet på Ekaråsen alt. 
planändring 

2023 Om nya lokaler hittas till samma 
kostnad som de nuvarande blir det 
ingen kostnadspåverkan. 

Pågående åtgärd från lokalförsörjningsplan 2022. 
Efter diskussion i lokalgruppen och med 
bygglovshandläggare bedöms verksamheten kunna vara 
kvar i nuvarande lokaler. Det är bestämt i lokalgruppen att 
Edethus ansvarar för planering och bygganmälan. 

6. Ny gruppbostad behövs inom en 
femårsperiod, förslag att lokaler på Ekaråsen 
byggs om till gruppbostad 

2024 Den sammanlagda budgeten för en 
gruppbostad med 6 lägenheter är 6–
7 mnkr, varav hyra står för knappt 1 
mnkr. Snittkostnaden för en köpt 
extern plats i gruppbostad var 2021 
drygt 1,8 mnkr, d.v.s. ca 10,8 mnkr 
för 6 köpta platser. 

Pågående åtgärd från lokalförsörjningsplan 2022. 
Enligt uppgift från Edethus är det bästa alternativet att 
bygga om lokalerna på Ekaråsen till gruppbostad.  
Edethus har i uppgift att räkna på kostnader och planera för 
ombyggnation. 
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7. Lokaler för Daglig Verksamhet för enskilda 
individer som inte klarar att vara i grupp 

2022 Hyra 60tkr Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022. 

8. Se över särskilda boenden inkl. 
korttidsplatser 

 Kostnad för första steget i 
investeringsprocess lokaler, 
behovsbeskrivning, bör uppgå till 
max. 300 tkr. 

 

9. Ny lokal för integrationscentrum kan 
behövas efter 2023 

2023 Om nya lokaler hittas till samma 
kostnad blir det ingen 
kostnadspåverkan 

 

Bildningsnämndens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 
10. Tillse byggnation av ny förskola om 8 

avdelningar på Ström. 
2023 Kostnadsexempel: Helårskostnad 

hyra ca 4 mnkr. Siffran är 
preliminär, exakt siffra presenteras 
senast i samband med 
kontraktsskrivning och beslut i 
nämnd. 
Åtgärden kommer att belasta 
bildningsnämndens driftskostnad 
från 2023. 

Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 
Förskolan uppförs och ägs av annan aktör än kommunen. 
Bildningsnämnden har under hösten 2021 slutgiltigt berett 
frågan och klartecken för byggnation gavs av 
Bildningsnämnden 220125. Tidsplanen har flyttats något 
på grund av att marken behöver pålas. Öppningsdatum av 
förskolan nu är årsskiftet 2023/24. 
Detaljplanarbete pågår. 

11. Utöka Strömskolans kapacitet genom om- 
eller tillbyggnation  

2023 Kostnad: Investering för Edethus 
AB 24 850 tkr 
Årlig hyreskostnad för 
Bildningsnämnden exkl. el, värme 
och vatten ökar med: 1 404tkr. 
Denna hyreskostnad skulle innebära 
att kvadratmeterhyran för hela 
Strömskolan ökar till 1031 kr/år. 

Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 
Beslut togs i KF:s MoR 2022 om att uppdra BIN att starta 
tillbyggnation av Strömskolan för att öka elevkapaciteten.  
Då befolkningsprognos 2021–2030 version 2 skrev ner det 
förväntade antalet elever på Ström behöver BIN fördjupa 
utredningen kring behoven innan de går vidare med 
projekteringsbeslut för utbyggnation av Strömskolan. 

12. Byggnation av förskola i Lödöse 2030 65 mkr investering Förstudie tas fram under 2022 för beslut i BIN. 
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Samhällsnämndens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

13. Utredningarbete gällande ny 
återvinningscentral 

2022 1 mkr Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

14. Ny återvinningscentral 2023 50 mkr. Beslut fattades om en förstudie till en maximal kostnad på 
1 mkr att genomföras som underlag för 
lokalförsörjningsplan 2023. Arbetet med förstudien pågår, 
SAN kommer fatta beslut under 2022. 

15. Uppföra skalskydd för 2 vattenreservoarer 
 

Dec 2022 Byggkostnader 300 000 kr Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

16. Se över arbetsmiljö och brandskydd Ellbo 
reningsverk 

Dec 2022 Byggkostnader 100 000 kr Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

17. Se över arbetsmiljö, skal och brandskydd 
Lödöse reningsverk  

Dec 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

18. Utred behov av skalskydd för 
avloppspumpstationer med överbyggnad 

Jun 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

19. Förstudie nya VA-verk Dec 2022 1 000 000 kr 
 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga. slutdatum 
2022 

20. Personalbyggnad på Ellbo reningsverk Dec 2024 Byggkostnad ca 24mkr 
 

Påbörjas 2022 

21. Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo 
reningsverk 

Dec 2025 6mkr (1mkr 2024, 5mkr 2025) 
 

Ev. kan samlokalisering ske med andra verksamheter 
inom sektorn som har liknande behov (punkt 21och 33). 

22. Uteförråd, lagerlokal, personalutrymme, 
garage, verkstad 

Dec 2022 Intern arbetstid; 150 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 

23. Två samlade kontorsplatser i nära anslutning 
till de två centralköken. 

2022 Okänd i nuläget. Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

37



   
Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsplan 2023 
     

 

5 
 

24. Lokal för tvätt, städförråd och 
personalutrymmen 

Dec 2022 Utred hyra och hyreskostnader 
under 2022. Intern arbetstid: 30 
timmar 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

25. Riv byggnad på Spånkajen Januari 
2022 

Rivningskostnad ca 200 000 kr  Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. Rivning ska 
upphandlas. 

26. Riv Braxen 2 Dec 2022 Rivningskostnad ca 300 000 kr  Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. Rivning ska 
upphandlas. 

27. Riv Klostret 122 Dec 2022 Rivningskostnad ca 400 000 kr  Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. Rivning ska 
upphandlas. 

28. Riva Barracudan Dec 2023 Rivningskostnad ca 300 000 kr  Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga ryms inom 
nämndens investeringsbudget/äskande  

29. Bygga om Bertilsgårdens avlopp för att 
kunna arrendera ut gården till föreningen  

Juni 2022 Kostnaden svårbedömd. Behöver 
utredas. Det finns föreläggande om 
avloppet  
senast dec 2021. 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga slutdatum 
2022 och finansierad i budget 2022. 

30. Renovera/riva och bygga nytt stall på 
Bertilsgården 

Utreds 
vidare 

Utreds vidare  

31. Rusta upp friidrottsanläggningen på     
Ekaråsen  

Dec 2023 Ca 1 mkr.  Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga ryms inom 
nämndens investeringsbudget/äskande 

32. Omklädningsrum 4 st och domarrum till 
Lödöseborg  

2023 Ca 4 mkr. Edethus äger fastigheten 
vilket innebär en ökad hyreskostnad 
för SAN på ca 260tkr/år 

Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga ryms inom 
nämndens investeringsbudget/äskande 

33. Nya anläggningar till badplatserna Dec 2023 Ca 1 mkr Ej aktuell för Lokalförsörjningsplan 2023 pga ryms inom 
nämndens investeringsbudget/äskande 

34. Upprustning/rivning/nybyggnation av förråd 
Ryrsjön 

2025 Utreds vidare.   

35. Upprustning/rivning av Stickebackens 
huvudbyggnad 

Dec 2025 300 000 kr  

36. Ny friidrottsanläggning byggs i Lödöse - Utreds vidare Beslut från KF att avvakta med denna investering. 
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Sektorsövergripande åtgärder 
Åtgärder Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

37. Idrottshall i Fuxernaområdet 2023 Investeringskostnad ca 40mkr. 
Årlig hyreskostnad 2 640 tkr, 
vilken fördelas mellan 
Bildningsnämnden (1 056 tkr) och 
Samhällsnämnden (1 584 tkr) 

Berör SAN och BIN 
Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 
KF fattade beslut i MoR 2022 att uppdra BIN att, i samråd 
med SAN, starta projektering och byggnation av en 
idrottshall med inomhusmått 20x40 meter med tillhörande 
omklädningsrum.  
BIN och SAN har fastställt verksamhetsprogram och 
lokalplaneringsunderlag är under framtagande 
tillsammans med AB Edethus.  
Då verksamhetsprogrammet till skillnad från 
lokaluppdraget innefattar läktare och åskådarutrymmen 
kommer lokalplaneringsunderlaget troligtvis avvika från 
lokaluppdraget. Beslut om projektering ska därmed fattas 
av KS. 
Beräknad öppning är aug 2023. 

38. Byggnation av F-6 skola i Lödöse för 600 
elevplatser (inkl. grundsärskola) och inkl 
fullstor idrottshall. Avveckla 
Tingbergsskolan 

2024/2025 
(idrottshall) 
2026 
(skola) 

Ca 350 mkr investering, exkl. 
kostnader för detaljplanering samt 
utbyggnad av infrastruktur. Inkl. 
kostnad för idrottshall ca 85mkr. 
Kostnad alt. hyra delas mellan 
samhällsnämnden och 
bildningsnämnden. 

Berör SAN och BIN 
Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 
Arbete med detaljplan för skola och idrottshall pågår. 
Beslut om att ta fram förstudie är fattat och sektor 
Bildning redovisar förstudie för Bildningsnämnden hösten 
2022. Förstudien om ny idrottshall kommer att ske i 
samverkan mellan bildningsnämnden och 
samhällsnämnden. 

*Gällande bygget av en ny f-6 skola i Lödöse är uppskattningen hämtad från ”kostnadsbedömning skola Lilla Edet” (dnr UN 2019/281). 
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Bilaga 2, prioritering och kategorisering av aktuella åtgärdsförslag, efter bearbetning, till Lokalförsörjningsplan 2023 utifrån
kommunens investeringsprocess INVESTERINGSPROCESS

1. Behovsbeskrivning 2. Förstudie 3. Lokalförsörjningsplan
och MoR

4. Lokalplaneringsunderlag 5. Projektering och upphandling 6. Genomförande
Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget Åtgärd Slutdatum Kostnad för åtgärdsförslaget

Ny lokal för integrationscentrum 2023 Nya lokaler för funktionshinders
korttidsverksamhet på Ekaråsen alt.
planändring
(verksamheten bedöms kunnar vara
kvar i nuvarande lokaler. AB Edethus
ansvarar för planering och
bygganmälan)

2023 Byggnation av ny brandstation
Lokauppdrag i MoR 2022
(AB Edethus beräknar hyra och
drift utifrån investeringsram och
avveckling av bef. Brandstation.
AB Edethus tar även fram
lokalplaneringsunderlag för
beslut i KS)

2023 72 mkr Edethus Tillse byggnation av förskola
om 8 avdelningar på Ström.
Lokaluppdrag i MoR 2022
(Detaljplanarbete pågår, BIN
gav klartecken för byggnation
2022–01–25)

2023 Kostnadsexempel: Helårskostnad hyra
ca 4 mnkr. Siffran är preliminär, exakt
siffra presenteras senast i samband med
kontraktsskrivning och beslut i nämnd.

Åtgärden kommer att belasta BIN
driftskostnad från 2023.

Upprustning/rivning/nybyggnation av
förråd Ryrsjön

2025 utreds vidare Ny återvinningscentral.
(SAN fattar beslut om förstudie under
2022.)

2023 50 mkr Ny idrottshall i
Fuxernaområdet. Lokauppdrag
i MoR 2022
(BIN och SAN har fastställt
verksamhetsprogram och
lokalplaneringsunderlag är
under framtagande tillsammans
med AB Edethus. Om
lokalplaneringsunderlag avviker
från lokaluppdrag ska beslut om
projektering fattas av KS)

2023 40 mkr investering.
Årlig hyreskostnad 2 640 tkr, fördelas mellan

BIN (1 056 tkr) och SAN (1 584 tkr)

Utöka Strömskolans kapacitet.
Lokaluppdrag i MoR 2022
(Pga att befolkningsprognos
2021–2030 version 2 skrev ner
det förväntade antalet elever på
Ström behöver BIN fördjupa
utredningen kring behoven
innan de går vidare med
projekteringsbeslut för
utbyggnation av Strömskolan.)

2023 Investering för Edethus AB 24 850 tkr.
Årlig hyreskostnad för

Bildningsnämnden exkl. el, värme och
vatten ökar med: 1 404tkr. Denna
hyreskostnad skulle innebära att

kvadratmeterhyran för hela
Strömskolan ökar till 1031 kr/år.

Upprustning/rivning av Stickebackens
huvudbyggnad

dec-25 300 000 kr Personalbyggnad Ellbo reningsverk.
(förstudie har påbörjats)

2024 24mkr

Renovera/riva och bygga nytt stall på
Bertilsgården

utreds
vidare

utreds vidare Ny gruppbostad behövs inom en
femårsperiod, förslag att lokaler på
Ekaråsen byggs om till gruppbostad
(AB Edethus har i uppgift att räkna på
kostnader och planera ombyggnation

2024 Den sammanlagda budgeten för en
gruppbostad med 6 lägenheter är 6–7 mnkr,

varav hyra står för knappt 1 mnkr.
Snittkostnaden för en köpt extern plats i

gruppbostad var 2021 drygt 1,8 mnkr, d.v.s.
ca 10,8 mnkr för 6 köpta platser.

Se över särskilda boenden inkl.
korttidsplatser

Kostnad för första steget i
investeringsprocess lokaler,

behovsbeskrivning, bör uppgå till
max. 300 tkr.

Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo
reningsverk
(förstudie har påbörjats)

dec-25 6 mkr
 (1 mkr 2024, 5 mkr 2025)  
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Ny friidrottsanläggning byggs i Lödöse.
Beslut från KF: avvakta med investering

utreds
vidare

utreds vidare Byggnation av F-6 skola i Lödöse för
600 elevplatser (inkl. grundsärskola)
och fullstor idrottshall.
Avveckla Tingbergsskolan.
Lokaluppdrag i MoR 2022
(Arbete med detaljplan pågår, förstudie
tas fram under 2022 för beslut i BIN
och SAN)

2024/25
idrottshall
2026 skola

Ca 350 mkr investering exkl. kostnader för
detaljplanering samt utbyggnad av

infrastruktur, inkl. kostnad för idrottshall.
Kostnad alt. hyra delas mellan SAN och

BIN.

Byggnation av förskola i Lödöse
Lokaluppdrag i MoR 2022
(Förstudie tas fram under 2022 för
beslut i BIN)

2030 65 mkr investering.
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-processgång från identifierat lokalbehov till färdigställd lokal

Fastställd av kommunchef 21 09 13

Investeringsprocess lokaler
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Bakgrund

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

• Lilla Edets kommun är i en kommun i stark tillväxt och kommer de kommande 
åren att ha behov av nya lokaler

• Denna investeringsprocess lokaler är framtagen för att tydliggöra process, 
ansvar och roller i samband med anskaffning av nya lokaler 

• Lokalförsörjningsgruppen har fått information om hur Trollhättan arbetar och 
därefter har anpassning skett utifrån Lilla Edets kommun förutsättningar

• Processen är förankrad i lokalförsörjningsgruppen vid två tillfällen där 
synpunkter har mottagits och anpassningar skett. I lokalförsörjningsgruppen är 
alla sektorer samt AB Edethus representerade

• Kommunchef har fastställt processen 210913
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Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

3. Lokalförsörjningsplan och 
Mål- och resursplan

4. Lokalplaneringsunderlag

5. Projektering och 
upphandling

6. Genomförande

Beslutspunkt:
Godkännande om genomförande av nämnd. Vid avvikelser 

från behovsanalys, förstudie och beslutad 
investeringsbudget ska ärendet till KS, ev. KF

1. Behovsbeskrivning

2. Förstudie 

Beslutspunkt:
Nämnder som berörs beslutar om lokalplaneringsunderlag 

som underlag för projektering och upphandling

Beslutspunkt: 
Kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering och 

byggnation samt om kommunen eller part utanför 
koncernen ska göra investeringen i kommunens Mål– och 

resursplan

Beslutspunkt:
nämnden som beställde förstudien godkänner den och 
beslutar om lokalbehovet ska tas upp i  ”underlag till 

lokalförsörjningsplan”. 

Beslutspunkt: 
Om inga alternativa lösningar hittas beställs en förstudie 

genom beslut i den nämnd som verksamheten som 
identifierat lokalbehovet tillhör.

Översikt av investeringsprocess lokaler
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Behovsbeskrivning

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

1. Verksamhet identifierar ett lokalbehov

2. Behovet beskrivs och säkerställs av verksamheten genom verksamhet- 
och behovsanalys (mall ska finnas på Intranätet)  

3. Behovet tas upp i kommunens lokalförsörjningsgrupp i syfte att 
undersöka möjliga lediga lokaler och pröva alternativa lösningar

 

Ansvar: sektor som identifierar lokalbehovet

Medverkande: verksamheter och sektorer som blir berörda

Beslutspunkt: Om inga alternativa lösningar hittas beställs en förstudie 
genom beslut i den nämnd som verksamheten som identifierat lokalbehovet 
tillhör.

Observera! Om Edethus är fastighetsägare behöver hänsyn tas till deras 
lokalförsörjningsprocess.
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Förstudie

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

Förstudien innehåller:

• Olika lösningsalternativ som utreds och värderas

• Avstämning mot övergripande planer (vision, mål- och resursplan, 
översiktsplan, miljömål)

• Uppgifter om mark, detaljplaner mm

• Investeringsbehov och utredning av framtida årskostnader för 
lösningsalternativen

• Preliminär tidsplan

Ansvar: Nämnd som initierat lokalbehov

Medverkande: Berörda verksamheter och sektorer, fastighetsägare, 
lokalförvaltare

Beslutspunkt: nämnden som beställde förstudien godkänner den och 
beslutar om lokalbehovet ska tas upp i  ”underlag till lokalförsörjningsplan”. 
Om flera nämnder är involverade ska det framgå i 
lokalförsörjningsunderlaget samt att hänsyn tagits till relevanta perspektiv.
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Lokalförsörjningsplan och mål– och resursplan

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

Lokalbehovet och förstudiens resultat och konsekvenser redovisas av 
initierande nämnd i samband med att lokalförsörjningsplanen behandlas i 
Kommunstyrelsen.

Lokalförsörjningsplanen är ett av flera underlag till kommunens Mål– och 
resursplan som Kommunfullmäktige fattar beslut om i juni.

Beslutspunkt: Kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering och 
byggnation samt om kommunen eller part utanför koncernen ska göra 
investeringen i kommunens Mål– och resursplan .

Respektive sektorchef ansvarar för att utföra de åtgärder som beslutas om i 
Mål– och resursplanen.
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Projektering (steg 1/2)             Lokalplaneringsunderlag och projektering kan beslutas om vid samma nämndsammanträde.

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

Innan projektering beställs  behöver ett lokalplaneringsunderlag tas fram av 
initierande nämnd. Detta ska ske i samråd med nämnder som berörs ekonomiskt. 
Underlaget ligger sedan till grund för projektering och upphandling.

Lokalplaneringsunderlaget innehåller:

• Lokal– och inredningsprogram

• Lokal– och inredningsinventering (inplaceringstest)

• Principlayout, gestaltning och systemutformning

• Bedömning av nytta: ekonomi, tid och koncernnytta 

• Underlag och preliminärt investeringsbeslut

Medverkande:

• Berörda verksamheter (planering, datainsamling), fack m. fl 

• (lokal)resurs från verksamheterna

• Fastighetsägare (fastighetsinfo, hyresberäkning, underhållsplaner, 
framskrivning rapport)

Beslutspunkt: berörda nämnder beslutar om lokalplaneringsunderlag som 
underlag för projektering och upphandling. Vid oeninghet mellan nämnder avgör 
Kommunstyrelsen i frågan.
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Projektering (steg 2/2)

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

Projektering och upphandling innebär:

• Beställning av projektering & upphandling utifrån nämndens beslut

• Huvudhandlingar (anbudsunderlag) utifrån val av entreprenadform

• Förfrågningsunderlag och bygghandlingar

• Ekonomisk kalkyl (hyreskostnad)

• Upphandling och anbudsutvärdering

• Definitiv tidplan för projektet

Ansvar: Respektive fastighetsägare

Medverkande: Fastighetsägare, Verksamheter, Lokalförvaltare

Beslutspunkt: ligger projektet inom angivna ramar utifrån behovsanalys, 

förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut om 

genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser 

ska ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige.
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Genomförande

Investeringsprocess lokaler – fastställd 210913

• Avser byggstart och byggande fram till färdigställd lokal

• Eventuella avvikelser från kostnader eller tidplan återrapporteras till utsedd 
kontakt i kommunen, eventuellt rapportering eller behandling i 
nämnd/KS/KF

Ansvar: Respektive fastighetsägare

Medverkande: 

• Fastighetsägaren – projektledare

• Berörda verksamheter – byggmöten, avstämningar, facklig samverkan 

• Lokalförvaltare – vid avvikelser från plan
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 3 
Information om detaljplan Tingberg 4:26 
Dnr KS 2021/402 
 
Sammanfattning 
Planerings- och exploateringsenheten har återupptagit ärendet 2007/KS0261. Ärendet 
avser ett planbesked som fick positivt beslut i Kommunstyrelsen 2007-08-09 § 131. 
Något planarbete har inte startats då planavtal inte har tecknats. Ett beslut om att avsluta 
arbetet finns inte i dagsläget. 
En ny fastighetsägare har önskat påbörja en planändring enligt tidigare beslut.  
 
Enligt det tidigare planbeskedet önskas en möjlighet att avstycka för fem 1½ planshus 
om vardera 200m2 med tillhörande garage.  
 
Yttranden 
Miljöenheten påpekar att fastigheten berör ett utpekat naturvårdsobjekt enligt 
kommunens naturvårdsplan: Pingstalund – Björk- och ekskog i anslutning till Lödöse. 
Objektet har klass 2: Betydelse för landskapsbilden samt lokalt friluftsliv, förekomst av 
hotad art, grova träd. 
Eftersom planansökans exploateringsgrad är hög så antas att hela fastigheten tas i 
anspråk. Då är det praktiskt svårt att spara värdefulla träd. Miljöenheten föreslår en 
mindre exploatering om två till tre hus i den södra delen av fastigheten. Det skulle 
lämna den mest kuperade delen fortsättningsvis trädbevuxen, vilket säkerställer en grön 
infrastruktur.  
 
Bygglovsenheten har yttrat att det är bra att pröva om det går att bygga nya fastigheter 
inom det föreslagna planområdet, då intresset är stor. Terrängen är sluttande, vilket man 
behöver ta hänsyn till för att få till lämpliga och tillgängliga tomter och bostadshus. 
 
Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen anger att det aktuella planområdet inte är lämpligt att 
uppföra ny bebyggelse på. Den önskade planändringen bedöms dock inte medföra att ny 
mark tas i anspråk. Den önskade förändringen sker inom redan befintlig bostadsmark. 
 
Kommande planarbete kommer att utreda lämpligheten till önskad byggnation med 
tanke på den fördjupade översiktsplanen samt naturvårdsplanen och eventuellt övriga 
förutsättningar som har förändrats efter det att beslut togs om positivt planbesked 2007 
 
Tidplan 
Start av planarbete beräknas kunna påbörjas under Q1 2023 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterade 2021-12-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökanden står för samtliga kostnader för planarbetet enligt planavtal, dock behöver 
personella resurser vara tillgängliga. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anteckningar informationen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-12-21 KS 2021/402 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Information detaljplanearbete Tingberg 4:26 
 
Dnr KS 2021/402 
 
Sammanfattning 
Planerings- och exploateringsenheten har återupptagit ärendet 2007/KS0261. Ärendet 
avser ett planbesked som fick positivt beslut i Kommunstyrelsen 2007-08-09 § 131. 
Något planarbete har inte startats då planavtal inte har tecknats. Ett beslut om att avsluta 
arbetet finns inte i dagsläget. 
En ny fastighetsägare har önskat påbörja en planändring enligt tidigare beslut.  
 
Enligt det tidigare planbeskedet önskas en möjlighet att avstycka för fem 1½ planshus 
om vardera 200m2 med tillhörande garage.  
 
Yttranden 
Miljöenheten påpekar att fastigheten berör ett utpekat naturvårdsobjekt enligt 
kommunens naturvårdsplan: Pingstalund – Björk- och ekskog i anslutning till Lödöse. 
Objektet har klass 2: Betydelse för landskapsbilden samt lokalt friluftsliv, förekomst av 
hotad art, grova träd. 
Eftersom planansökans exploateringsgrad är hög så antas att hela fastigheten tas i 
anspråk. Då är det praktiskt svårt att spara värdefulla träd. Miljöenheten föreslår en 
mindre exploatering om två till tre hus i den södra delen av fastigheten. Det skulle 
lämna den mest kuperade delen fortsättningsvis trädbevuxen, vilket säkerställer en grön 
infrastruktur.  
 
Bygglovsenheten har yttrat att det är bra att pröva om det går att bygga nya fastigheter 
inom det föreslagna planområdet, då intresset är stor. Terrängen är sluttande, vilket man 
behöver ta hänsyn till för att få till lämpliga och tillgängliga tomter och bostadshus. 
 
Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen anger att det aktuella planområdet inte är lämpligt att 
uppföra ny bebyggelse på. Den önskade planändringen bedöms dock inte medföra att ny 
mark tas i anspråk. Den önskade förändringen sker inom redan befintlig bostadsmark. 
 
Kommande planarbete kommer att utreda lämpligheten till önskad byggnation med 
tanke på den fördjupade översiktsplanen samt naturvårdsplanen och eventuellt övriga 
förutsättningar som har förändrats efter det att beslut togs om positivt planbesked 2007 
 
Tidplan 
Start av planarbete beräknas kunna påbörjas under Q1 2023 
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sid 2/2 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökanden står för samtliga kostnader för planarbetet enligt planavtal, dock behöver 
personella resurser vara tillgängliga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
 
Hugo Rosenlund 
Planarkitekt 
hugo.rosenlund@lillaedet.se 
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From:                                 Anna Tauson
Sent:                                  Fri, 10 Dec 2021 14:54:48 +0000
To:                                      Hugo Rosenlund
Subject:                             Sv: 2007KS0261 Tingberg 4 26 - informell remissrunda

 
Hej Hugo! 
 
Den aktuella fastigheten berör ett utpekat naturvårdsobjekt som beskrivs som följer i kommunens 
naturvårdsplan: 
 
Pingstalund – Björk- och ekskog i anslutning till Lödöse. Objektet har klass 2: Betydelse för 
landskapsbilden samt lokalt friluftsliv, förekomst av hotad art, grova träd. 
 
I riktlinjerna i naturvårdsplanen, som är antagna av kommunfullmäktige, anges att: 
”I områden som bedömts ha höga naturvärden (=klass 2) bör inte tillåtas verksamheter eller annat som 
hotar befintliga naturvärden. Om annan lokalisering ej är möjlig skall kompensationsåtgärder noga 
övervägas. I lokaler för hotade eller sällsynta arter bör verksamheter eller annat som hotar befintligt 
naturvärde inte tillåtas. Om annan lokalisering ej är möjlig skall kompensationsåtgärder övervägas.” 
Enligt översiktsplanen ska rekommendationerna i naturvårdsplanen beaktas vid bebyggelse i utpekade 
naturvårdsobjekt. 
 
Pingstalund utgör ett tätortsnära naturområde som har mycket stor betydelse för rekreation. Lövskogen 
har också stora värden för främst fågellivet, med förekomst av tex. mindre hackspett, gröngöling och 
korp. Områdets värdekärna ligger dock i den östra delen. Som syns på den bifogade har naturområdet 
kraftigt fragmenterats av bebyggelse och E45ans dragning. Pågående detaljplaner kommer att innebära 
en ytterligare fragmentering. Av denna anledning finns orsak till att vara restriktiv med ytterligare 
exploatering. Betydelsen av att bevara lättillgängliga delar av grönområdet kan inte nog understrykas 
med tanke på den befolkningstillväxt som kommer att ske i södra delen av Lödöse.  
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Den aktuella fastigheten Tingberg 4:26 tar en mindre del av naturområdet i anspråk och ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Vid fältbesök kan konstateras att platsen utöver den befintliga 
byggnationen består av ung till medelåldrig lövskog, mestadels triviala arter som asp och björk men även 
bok och några ekar. Många träd är utan särskilt värde men särskilt på fastighetens norra del finns det 
några medelgrova aspar, bokar, någon sälg och mellan byggnaderna en död stående ek som har 
betydelse främst för fåglar och insekter. Det går stigar genom fastigheten vilket tyder på att den nyttjas 
för rekreation.  
 
I första hand ska befintliga naturvärden i möjligaste mån bevaras. 
 
Planbesked har tidigare beviljats för byggnation av fem bostadshus, vilket förmodligen innebär att hela 
fastigheten tas i anspråk. 
En sådan exploateringsggrad innebär att befintliga naturvärden till stor del försvinner då det blir 
praktiskt svårt att spara värdefulla träd. Fastighetens övre del/nordöstra del är kuperad vilket 
förmodligen medför mer ingripande anläggningsarbeten.  
 
Miljöenheten anser med bakgrund av ovanstående att det kan vara mer lämpligt att lämna planbesked 
för 2-3 tomter i den nedre delen av fastigheten, det skulle i så fall möjliggöra att den mer kuperade delen 
av fastigheten fortsättningsvis är trädbevuxen, vilket säkerställer en grön infrastruktur. Vid studier av 
gamla ortofoton syns att denna delen av fastigheten varit trädbevuxen en längre tid, medan den nedre 
delen bestått av tomtmark och tidigare även åkermark: 
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Hur ser du på det? 
 
I andra hand, dvs i det fall att en mer omfattande exploateringsgrad tillåts enligt tidigare beslut, bör 
kompensationsåtgärder övervägas.   
 
En möjlig kompensation för intrången kan vara att genomföra biotopsförbättrande åtgärder i övriga 
delar av naturvårdsobjektet. 
Kommunen bör också framgent se över möjligheten formellt skydda naturvårdsobjektets värdekärna, 
vilket omfattar områdets östra del (med elljusspår) inklusive galgeberget och hönsekullen som idag inte 
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omfattas av det utpekade objektet men som har stor betydelse utifrån ett rekreations- och 
kulturperspektiv, samt för fågellivet med häckande korp. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Tauson 
Kommunekolog/ Miljöinspektör 
Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 78 
anna.tauson@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Handlingar som inkommer till kommunen via e-post och post kommer att hanteras i enlighet med förvaltningslagen och vid 
behov registreras i vårt ärendehanteringssystem. Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida www.lillaedet.se 
 
 
 
 
 

Från: Hugo Rosenlund <hugo.rosenlund@lillaedet.se> 
Skickat: den 3 december 2021 10:12
Till: Franz Wallebäck <franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>; Anna 
Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Anders 
Johansson <Anders.Johansson@lillaedet.se>; Mattias Bengtsson <mattias.bengtsson@lillaedet.se>
Kopia: Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Robert Svan <Robert.Svan@lillaedet.se>; 
Maria Wagerland <maria.wagerland@lillaedet.se>; Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se>
Ämne: 2007KS0261 Tingberg 4 26 - informell remissrunda 
 
Hej! 

Vi har ett planbesked från 2007 som fick ett positivt planbesked 2007-08-29 av Kommunstyrelsen 
Då det har gått en längre tid sedan planen fick positivt planbesked, och därför vill stämma av internt för 
att se om det finns hinder för att planlägga i dagsläget med de eventuella nya förutsättningar som kan ha 
uppkommit sedan 2007.  
 
Då detta är en informell remissrunda så önskar jag era till synpunkter till den 10 december.   
 
Med vänliga hälsningar 
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Hugo Rosenlund 
Planarkitekt MSA, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: +46 070 - 515 97 05 
Hugo.rosenlund@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information om 
kommunens behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter 
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From:                                 Emma Bönnestig
Sent:                                  Mon, 6 Dec 2021 07:58:58 +0000
To:                                      Hugo Rosenlund
Subject:                             Sv: 2007KS0261 Tingberg 4 26 - informell remissrunda

Hej Hugo 
 
Har under hösten fått flera samtal om den aktuella fastigheten och frågor kring byggnation av villor och 
flerfamiljshus mm. Jag tycker det är bra om man prövar frågan i en detaljplan. Terrängen är sluttande, 
vilket man behöver ta hänsyn till  för att få till lämpliga och tillgängliga tomter och bostadshus. 
 
Hälsningar 
 
Emma Bönnestig 
Bygglovshandläggare 
Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 98 81 
emma.bonnestig@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Handlingar som inkommer till kommunen via e-post och post kommer att hanteras i enlighet med förvaltningslagen och vid behov 
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. 
 
Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida www.lillaedet.se 
 
 

Från: Hugo Rosenlund <hugo.rosenlund@lillaedet.se> 
Skickat: den 3 december 2021 10:12
Till: Franz Wallebäck <franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>; Anna 
Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Anders 
Johansson <Anders.Johansson@lillaedet.se>; Mattias Bengtsson <mattias.bengtsson@lillaedet.se>
Kopia: Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Robert Svan <Robert.Svan@lillaedet.se>; 
Maria Wagerland <maria.wagerland@lillaedet.se>; Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se>
Ämne: 2007KS0261 Tingberg 4 26 - informell remissrunda 
 
Hej! 

Vi har ett planbesked från 2007 som fick ett positivt planbesked 2007-08-29 av Kommunstyrelsen 
Då det har gått en längre tid sedan planen fick positivt planbesked, och därför vill stämma av internt för 
att se om det finns hinder för att planlägga i dagsläget med de eventuella nya förutsättningar som kan ha 
uppkommit sedan 2007.  
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Då detta är en informell remissrunda så önskar jag era till synpunkter till den 10 december.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hugo Rosenlund 
Planarkitekt MSA, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: +46 070 - 515 97 05 
Hugo.rosenlund@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information om 
kommunens behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter 
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Kenneth och Elisabeth Jacobsson
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Sokanden ansiiker om plantillstAnd ftir Tingberg 4:26 i L6dtise.
F<ir att mrijliggdra avstyckning fiir fem 11/z plans bostadshus om
vardera 200 m'�med til lhitrande garage.

Gdllande detaljplan medger byggrSft f<ir bostadsdndamil, men fcir ett
mindre avgrdnsat omride och dr antagen 1955-01-19.

Bilaga: Utdrag ur fastighetskartan
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 4 
Förstudie - Detaljplaner på Östra Berg 
Dnr KS 2020/298 
 
Sammanfattning 
 
Området Östra Berg i Lilla Edets kommun omfattas av stora geotekniska utmaningar. I 
området finns i dagsläget flera detaljplaner, de flesta med syftet att skapa möjligheten 
för bostadsbyggnation. En detaljplan är bindande i prövning av bygglov, det innebär att 
samhällsnämnden (före detta Miljö- och byggnämnden) är skyldiga att bevilja bygglov 
som inte strider mot gällande detaljplan. I området kring Östra Berg kan 
konsekvenserna av att bevilja nya bygglov vara allvarliga och i värsta fall leda till att ett 
skred går. 
 
Med anledning till den betydande skredrisken i området valde miljö- och byggnämnden 
2020-08-24 att anmoda kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkra området inom 
detaljplan för Ströms samhälle och Strandbacken, 15-STY-2978. Med detta som 
bakgrund gav kommunstyrelsen planering- och exploateringsenheten i uppdrag att 
utreda lämpliga planåtgärder och återkomma med förslag till planbesked. 
 
Tänkbara åtgärder som hanteras i förstudien är: 

• Ta fram en eller flera nya detaljplaner 
• Ändra befintlig detaljplan 
• Upphäva gällande detaljplan 
• Områdesbestämmelser 
• Nollalternativet (behålla befintlig plan) 

 
Syftet med förstudien är att redovisa vilket av ovanstående alternativ som är bäst lämpat 
i avseende att komma tillrätta med problematiken kring detaljplanen 15-STY-2978. 
Bedömningen är att alternativet att ta fram nya detaljplaner är det alternativ som bäst 
löser rådande problem och samtidigt ger möjlighet till en eventuell utveckling av delar 
av området. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-19 
Förstudie – Detaljplaner på Östra Berg 
Beslut, KS 2021-01-12, Ändring av detaljplan Östra Berg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid framtagande av nya detaljplaner i det aktuella området kommer kostnader uppstå. 
Även intäkter i form av tomtförsäljning kan bli aktuella. Sammantaget bedöms dock 
kostnaderna överstiga intäkterna.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen antar förstudien som underlag i det fortsatta arbetet och beslutar att 
nya detaljplaner ska tas fram för Östra Berg. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förstudien som underlag i det fortsatta arbetet och beslutar att 
nya detaljplaner ska tas fram för Östra Berg. 
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2022-01-19 KS 2020/298 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Förstudie - Detaljplaner på Östra Berg 
 
Dnr KS 2020/298 
 
Sammanfattning 
 
Området Östra Berg i Lilla Edets kommun omfattas av stora geotekniska utmaningar. I 
området finns i dagsläget flera detaljplaner, de flesta med syftet att skapa möjligheten 
för bostadsbyggnation. En detaljplan är bindande i prövning av bygglov, det innebär att 
samhällsnämnden (före detta Miljö- och byggnämnden) är skyldiga att bevilja bygglov 
som inte strider mot gällande detaljplan. I området kring Östra Berg kan 
konsekvenserna av att bevilja nya bygglov vara allvarliga och i värsta fall leda till att ett 
skred går. 
 
Med anledning till den betydande skredrisken i området valde miljö- och byggnämnden 
2020-08-24 att anmoda kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkra området inom 
detaljplan för Ströms samhälle och Strandbacken, 15-STY-2978. Med detta som 
bakgrund gav kommunstyrelsen planering- och exploateringsenheten i uppdrag att 
utreda lämpliga planåtgärder och återkomma med förslag till planbesked. 
 
Tänkbara åtgärder som hanteras i förstudien är: 

• Ta fram en eller flera nya detaljplaner 
• Ändra befintlig detaljplan 
• Upphäva gällande detaljplan 
• Områdesbestämmelser 
• Nollalternativet (behålla befintlig plan) 

 
Syftet med förstudien är att redovisa vilket av ovanstående alternativ som är bäst lämpat 
i avseende att komma tillrätta med problematiken kring detaljplanen 15-STY-2978. 
Bedömningen är att alternativet att ta fram nya detaljplaner är det alternativ som bäst 
löser rådande problem och samtidigt ger möjlighet till en eventuell utveckling av delar 
av området. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-19 
Förstudie – Detaljplaner på Östra Berg 
Beslut, KS 2021-01-12, Ändring av detaljplan Östra Berg 
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Ekonomiska konsekvenser 
Vid framtagande av nya detaljplaner i det aktuella området kommer kostnader uppstå. 
Även intäkter i form av tomtförsäljning kan bli aktuella. Sammantaget bedöms dock 
kostnaderna överstiga intäkterna.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förstudien som underlag i det fortsatta arbetet med detaljplaner 
på Östra Berg och förordar att detaljplanearbetet påbörjas enligt planprioriteringen. 
 
 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare 
clara.svensdotter@lillaedet.se 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, chef för sektor samhälle 
Maria Wagerland, chef för planerings- och exploateringsenheten 
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Bakgrund och syfte 
Området Östra Berg i Lilla Edets kommun omfattas av stora geotekniska utmaningar. I området finns i 
dagsläget flera detaljplaner, de flesta med syftet att skapa möjligheten för bostadsbyggnation. En 
detaljplan är bindande i prövning av bygglov, det innebär att samhällsnämnden (före detta Miljö- och 
byggnämnden) är skyldiga att bevilja bygglov som inte strider mot gällande detaljplan. I området 
kring Östra Berg kan konsekvenserna av att bevilja nya bygglov vara allvarliga och i värsta fall leda 
till att ett skred går. 

Med anledning till den betydande skredrisken i området valde miljö- och byggnämnden 2020-08-24 
att anmoda kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkra området inom detaljplan för Ströms 
samhälle och Strandbacken, 15-STY-2978. Med detta som bakgrund gav kommunstyrelsen planering- 
och exploateringsenheten i uppdrag att utreda lämpliga planåtgärder och återkomma med förslag till 
planbesked.  

Tänkbara åtgärder som hanteras i denna förstudie är: 

• Ta fram en eller flera nya detaljplaner 
• Ändra befintlig detaljplan 
• Upphäva gällande detaljplan 
• Områdesbestämmelser 
• Nollalternativet (behålla befintlig plan) 

 

Syfte 
Syftet med förstudien är att utreda vilket av ovanstående alternativ som är bäst lämpat i avseende att 
snabbt komma tillrätta med problematiken kring detaljplanen 15-STY-2978.  

Problematik 
I följande avsnitt redovisas problematiken i området kring skredrisk, gällande detaljplan och frågor 
kring bygglov.  

Gällande byggnadsplan 
Området som omfattas av byggnadsplan 15-STY- 2978, förslag till byggnadsplan för Ströms samhälle 
och Strandbacken. Byggnadsplanen vann laga kraft 1958 och sträcker sig över ett ca 1,5 kilometer 
långt område utmed den västra stranden längst Göta Älv. Planen innehåller till stor del byggrätter för 
bostäder men omfattar även Ströms Slottspark, området kring slussen samt enstaka byggrätter för 
handel och industri. Planen som sträcker sig från Roddvägen i norr till Holmenvägen i söder och delas 
av på mitten av stadsplanen 15-LIS-647 som bland annat innehåller Brovägen och Lilla Edetbron 

Byggnadsplanen innehåller särskilda bestämmelser för skredfarliga områden. Inom dessa områden får 
terrasseringsarbete inte göras utan att ett utlåtande från sakkunnig inhämtats. Stor del av byggrätterna 
omfattas av denna bestämmelse. Vid prövning av bygglov tillämpas dock denna bestämmelse enbart 
vid nybyggnation och inte vid tillbyggnader eller andra ändringar av befintliga byggnader. I övrigt 
saknas bestämmelser kopplade till skredproblematiken även om den belyses i planbeskrivningen.  
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Hantering av bygglov 
I samband med att någon söker bygglov för en tänkt åtgärd ska kommunen pröva lämpligheten 
gentemot gällande plan. En förenklad förklaring för vad som gäller vid bygglovsansökan inom 
planlagt område är att bygglov ska ges om den tänkta åtgärden är planenlig och inte strider mot 
detaljplanen samt uppfyller andra krav som ställs i Plan och bygglagens (2010:900) 2 kap. eller 8 kap. 
Det innebär att om en sökande ansöker om bygglov för byggnation av en byggnad inom den aktuella 
byggnadsplanen kan inte bygglov med rättslig grund nekas om åtgärden inte strider mot gällande 

FIGUR 1- GÄLLANDE BYGGNADSPLAN 15-STY- 2978

72



   
Sektor samhälle 

Planerings- och exploateringsenheten 
Förstudie Östra Berg 

     
 

5 
 

byggnadsplan eller andra bestämmelser. Det finns inte grund till att neka ett bygglov med hänvisning 
till skredrisk om inte detta är kopplat till en bestämmelse i gällande plan. 

Utöver de bestämmelser som finns i Plan och bygglagen (2010:900) ska även äldre lagstiftning tas 
hänsyn till. Vid prövning av lov mot äldre byggnadsplaner ska planen tolkas med den lagstiftningen 
som gällde vid antagande av planen. När den aktuella planen antog gällde 1947 års Byggnadsstadga 
och Byggnadslag.  

Det finns möjlighet för byggnadsnämnden att avvakta med att ge besked om bygglov genom att 
besluta om anstånd. Att besluta om anstånd kan göras om det har påbörjats ett arbete med att ändra 
eller upphäva en befintlig detaljplan. Om planarbetet inte avslutats inom två år efter att anståndet 
beviljas ska bygglovsansökan prövas utan dröjsmål mot gällande detaljplan. 

Skredrisk 
I Lilla Edets kommun finns det ett flertal olika platser utpekade som skredriskområden däribland 
området Östra Berg. Området omfattas av ett område som Statens geotekniska institut (SGI) gjort 
utredningar inom. Utredningarna visar att det förekommer skredrisk av varierande grad längst inom i 
stort sett hela området bortsett från de platser där det är berg i dagen. Skredrisk definieras som en 
kombination av sannolikheten för skred och konsekvenserna för ett skred. Områden som pekats ut att 
ha medelhög eller hög skredrisk bör utredas vidare. Figur 2 visar hur skredrisken varierar över 
området. 

Ökade flöden som ett resultat av klimatförändringar leder till ökad erosion på slänter och bottnar vilket 
påverkar sannolikheten för skred. Olika områden är olika känsliga för denna typ av förändringar. I 
figur 2 redovisas känsligheten i området kring Östra Berg.  

Utöver skredrisken och markens känslighet för klimatförändringar visar figur 2 områden med risk för 
sekundära skred. I händelse av skred i ett område med högsensitiv lera och kvicklera kan 
bakåtgripande skred förekomma. Det innebär att ett skred kan följas av ett eller flera efterskrev. 
Sträckande gula, orangea eller röda ytor i figur 2 markerar områden med risk för sekundära skred. Om 
ett sekundärskred går finns risken att stora områden drabbas.  
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FIGUR 2 - REDOVISNING AV SKREDRISK SAMT HUR KÄNSLIGA OMRÅDENA ÄR AV 
KLIMATPÅVERKAN.  
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FIGUR 3 – BESKRIVNING AV ETT SEKUNDÄRSKRED 

Sammanfattning 
Det kan konstateras att det finns problem kopplade till gällande byggnadsplan som i låg grad hanterar 
de geotekniska utmaningar samtidigt som stora delar av området omfattas av medelhög eller hög risk 
för skred. Det saknas stöd i lag att neka bygglov som är planenliga vilket innebär att byggnation kan 
ske även om det kan riskera att påverka stabiliteten i området. I byggnadsplanen finns det vissa 
bestämmelser kopplade till skredproblematiken, men dessa bedöms inte vara tillräckliga. Det finns 
alltså behov av att på lämpligt sätt ändra förutsättningarna för samhällsnämnden att handlägga 
bygglovsansökningar inom området för att på så vis kunna avslå ansökningar som riskerar att påverka 
markens stabilitet negativt. 

Alternativa lösningar 
För att komma tillrätta med de risker som nuvarande byggnadsplan innebär kopplat till 
skredproblematiken finns det fyra olika alternativ, ta fram en eller flera nya detaljplaner, ändra 
befintlig byggnadsplan, ta fram områdesbestämmelser eller upphäva planen utan annan åtgärd. Nedan 
följer en analys och redogörelse över de fyra alternativen. Utöver de fyra alternativen kommer även 
nollalternativet analyseras.  

Ny detaljplan 
Ett alternativ för att komma tillrätta med problematiken kring skredfrågan kopplat till byggnation i 
området är att ta fram en eller flera nya detaljplaner över området. I samband med att en ny detaljplan 
tas fram kommer den gamla planen att upphävas. I gällande byggnadsplan finns området kring slussen 
med som inom en snar framtid kommer att byggas om. 

Att ta fram en eller flera nya detaljplaner innebär att det är möjligt att ändra planbestämmelserna i hela 
området. Hänsyn bör dock tas till befintlig markanvändning och anpassa de nya planerna efter detta. 
Det finns möjlighet att utöka planområdet samt skapa nya byggrätter där det anses lämpligt.  

Förslagsvis skulle befintlig byggnadsplan kunna delas upp i tre olika detaljplaner. En detaljplan för 
området kring slussen och slottsparken, en detaljplan för bostadsområdena söder om Brovägen samt en 
detaljplan för bostadsområdena norr om Brovägen. Genom att dela upp befintlig byggnadsplan i flera 
olika detaljplaner är det möjligt att välja att prioritera att ta fram nya områden där det är mest 
brådskande först.   
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Ändring av befintlig plan 
Det är möjligt att ändra befintlig byggnadsplan så länge ändringen överensstämmer med planens syfte. 
Vid en ändring av detaljplanen följer samma process som vid framtagande av ny detaljplan. En 
tänkbar ändring i befintlig detaljplan är att lägga till en bestämmelse att bygglov endast kan lämnas om 
den sökande genomför en geoteknisk undersökning. I annat fall skulle planen utformas på samma sätt 
som den befintliga. Ändringen kan göras endast om den är förenlig med planens syfte.  

Upphäva gällande byggnadsplan 
Det är möjligt att upphäva en plan om den anses vara inaktuell eller förhindrar önskvärd utveckling. 
När en plan upphävs blir området planlöst. Om någon ansöker om bygglov inom ett sådant område 
behöver nämnden bedöma om det är möjligt att den tänkta åtgärden kan prövas med bygglov eller om 
åtgärden kräver en ny detaljplan. Det aktuella området är relativt tätbebyggt och det kan finnas ett 
behov av att reglera byggrätterna i en detaljplan. Att inte ha en detaljplan skulle innebära en osäkerhet 
för boende och verksamma i området då de inte kommer att kunna förutse eventuell byggnation eller 
utveckling av området. Ett planlöst läge skulle även innebära en osäkerhet för fastighetsägarna kring 
hur de får utveckla och bebygga den egna fastigheten. Vid upphävande en byggnadsplan eller 
detaljplan övergår ansvaret av skötsel av vägar och allmän platsmark från kommunen till 
fastighetsägarna i området. I ett sådant fall bör fastighetsägarna skapa en gemensamhetsanläggning 
eller liknande för att samordna skötsel och underhåll. 

Genomförandettiden för byggnadsplanen har gått ut vilket innebär att kommunen har möjlighet att 
upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Att upphäva detaljplanen skulle 
strida mot gällande översiktsplan och kommunen ska i så fall tillämpa ett utökat förfarande i 
upphävandet.  

Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser är inte en tillämplig metod då dessa enbart får användas om det behövs för att 
säkerställa syftet med översiktsplanen. I detta fall skulle det strida mot översiktsplanen att ersätta 
gällande byggnadsplan med områdesbestämmelser, och de skulle således inte behövas för att 
säkerställa syftet med översiktsplanen. Områdesbestämmelser får enbart antas i områden där det inte 
finns en detaljplan, byggnadsplanen skulle därför behöva upphävas innan områdesbestämmelser antas. 

Behålla befintlig byggnadsplan 
Att behålla befintlig detaljplan skulle innebära att situationen förblir oförändrad och bygglov fortsätter 
prövas mot gällande byggnadsplan vilket kan innebära en risk för skred.  

Sammanfattning av alternativen 
Bedömningen är att alternativet att ta fram nya detaljplaner är det alternativ som bäst löser rådande 
problem och samtidigt ger möjlighet till en eventuell utveckling av delar av området. Processen med 
att ta fram ta detaljplaner är relativt lång. Att göra en planändring skulle innebära ungefär samma 
tidsåtgång men det skulle innebära att byggnadsplanen i sin helhet kommer behållas.  

Att ta upphäva planen skulle innebära att området blir planlöst vilket kan innebära en osäkerhet för 
fastighetsägarna och andra verksamma i området. Ett alternativ skulle kunna vara att upphäva planen 
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under tiden nya detaljplaner tas fram för att på så vis göra det möjligt att neka bygglov i området utan 
att åtgärden är planstridig.  

Områdesbestämmelser bedöms inte vara ett alternativ då detta strider mot översiktsplanen. Det anses 
inte heller som ett alternativ att behålla gällande byggnadsplan som den är. 

Förslag på fortsatt arbete 
Bedömningen är att det bästa alternativet är att ta fram flera nya detaljplaner över området som kan 
ersätta gällande byggnadsplan. Bostadsområdena söder om Brovägen bedöms vara mest brådskande 
och därför bör arbetet med nya detaljplanen i första hand påbörjas där. Området kring slottsparken och 
slussen är minst brådskande då detta område till stor del består av punktprickad mark som ej får 
bebyggas. Innan nya detaljplaner tas fram i de områdena med mist skredrisk bör det utredas om 
ytterligare byggrätter kan komma till. Antingen genom förtätning inom området eller genom att utöka 
planområdet. Ett tänkbart sådant område är öster om Inlandsvägen, se figur 4. Området är idag 
planlagt som park/plantering och ägs av kommunen. Med tanke på mängden grönområden och 
närheten till Ströms Slottspark skulle en sådan ändring inte påverka tillgången till grönytor nämnvärt. 
Åtgärden skulle inte heller strida mot kommunens översiktsplan. 
 
I samband med att områdets geotekniska förutsättningar utreds kan det tänkas att fler platser skulle 
vara möjliga att planlägga för bostäder. 
 

 
FIGUR 4 - CIRKELN MARKERAR TÄNKBAR MARK FÖR BOSTADSBEBYGGELSE 
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Geotekniska utredningen behöver göras över hela området. Beroende på vad dessa utredningar visar 
kan nuvarande markanvändning behöva ändras. Det kan tillexempel bli fråga om att lösa in fastigheter 
samt riva byggnader. På samma sätt som utredningarna kan visa på sämre förutsättningar än befarat 
kan de visa på bättre förutsättningar vilket kan skapa möjlighet för utveckling av området samt öka 
fastigheters värde. Det är viktigt att de geotekniska utredningarna görs så tidigt som möjligt i 
planarbetet.  
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Kommunstyrelsen protokoll 2021-01-12 

 
§ 8 
Ändring av detaljplan Berg Östra 
Dnr KS 2020/298 
 
Sammanfattning 
Ett initiativärende om ändring av detaljplan Östra Berg har kommit från miljö- och 
byggnämnden enligt beslut 2020-08-04 § 115. Nämnden anmodar att detaljplanen 
antingen upphävs alternativt får ett tillägg som anger att bygglov endast kan lämnas om 
den sökande genomför geoteknisk undersökning i den omfattning fastigheten och läget i 
förhållande till skredrisk fodrar, samt vidtar skredsäkrande åtgärder godkända av 
Statens Geotekniska Institut. 
Med anledning av skredrisk som finns utmed Göta älv så är det rimligt att pröva 
lämpligheten av detaljplanen som omfattar Östra Berg (detaljplan för Ströms samhälle 
och Strandbacken med aktnummer 15-STY-2978, laga kraft den 19 juni 1958).  
 
Innan planbesked ges bör det utredas om befintlig detaljplan bör upphävas eller få ett 
tillägg. Ett arbete med att utreda vilka lämpliga bestämmelser, upphävanden av hela 
eller delar av detaljplan bör startas för att säkra områdets stabilitet. Förvaltningen vill 
återkomma med förslag på planprocess innan planbesked ges. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 156 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-20 
Initiativärende om ändring av detaljplan Berg Östra daterad 2020-09-08 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansieringen för planarbetet kommer bekostas av kommunen, då ärendet har startats 
internt.  
 
Då genomförandetiden på detaljplanen har gått ut kan ändringar eller upphävanden ske 
utan hänsyn till de rättigheter som detaljplanen annars ger. Detta friskriver oss inte från 
eventuella inlösen som planändringen kan föreslå. 
 
Att inte ändra eller upphäva detaljplanen kan ge andra ekonomiska konsekvenser i form 
av material- och livsegendom som skadats genom skred. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda lämplig planåtgärd och 
återkommer med förslag till planbesked.  
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Beslutet expedieras till 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, planerings- och exploateringschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 5 
Beställning av lokalplaneringsunderlag för 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. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges att en ny 
brandstation ska byggas. En ny brandstation bör stå klar under 2023. 
 
En lokaliseringsutredning genomfördes 2021-11-29. Med den som grund beslutade 
kommunstyrelsen 2022-01-11 §10 att godkänna lokaliseringsutredningen som underlag 
och Juno 1 som fastighet för den nya brandstationen i Lilla Edets kommun. 
 
För att gå vidare i processen med att bygga en ny brandstation behöver ett lokal-
planeringsunderlag på fastigheten Juno1 tas fram. Lokalplaneringsunderlag för ny 
brandstation beställs hos AB Edethus och arbetet med framtagandet sker i samverkan 
mellan AB Edethus, Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) och Lilla Edets 
kommun.  
 
Lokalplaneringsunderlaget kommer att innehålla lokal– och inredningsprogram, lokal– 
och inredningsinventering (inplaceringstest), principlayout, gestaltning och 
systemutformning, bedömning av nytta (ekonomi, tid och koncernnytta) och underlag 
med preliminär hyreskostnad. 
 
När lokalplaneringsunderlaget är framtaget kommer det att utgöra underlag för 
kommunstyrelsens beslut om projektering. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för beställning av lokalplaneringsunderlag för ny brandstation i Lilla Edet 
kommer att belasta den framtida hyran om ny brandstation byggs och kommunen hyr av 
AB Edethus. Skulle projektet med att bygga ny brandstation avbrytas kommer AB 
Edethus att fakturera kommunen för nedlagda kostnader.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen begär att AB Edethus tar fram ett lokalplaneringsunderlag på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
kommunen och därefter återkommer till kommunstyrelsen med lokalplanerings-
underlaget som grund för beslut för projektering. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-19 KS 2021/361 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Beställning av lokalplaneringsunderlag för ny brandstation i 
Lilla Edet 
 
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. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges att en ny 
brandstation ska byggas. En ny brandstation bör stå klar under 2023. 
 
En lokaliseringsutredning genomfördes 2021-11-29. Med den som grund beslutade 
kommunstyrelsen 2022-01-11 §10 att godkänna lokaliseringsutredningen som underlag 
och Juno 1 som fastighet för den nya brandstationen i Lilla Edets kommun. 
 
För att gå vidare i processen med att bygga en ny brandstation behöver ett lokal-
planeringsunderlag på fastigheten Juno1 tas fram. Lokalplaneringsunderlag för ny 
brandstation beställs hos AB Edethus och arbetet med framtagandet sker i samverkan 
mellan AB Edethus, Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) och Lilla Edets 
kommun.  
 
Lokalplaneringsunderlaget kommer att innehålla lokal– och inredningsprogram, lokal– 
och inredningsinventering (inplaceringstest), principlayout, gestaltning och 
systemutformning, bedömning av nytta (ekonomi, tid och koncernnytta) och underlag 
med preliminär hyreskostnad. 
 
När lokalplaneringsunderlaget är framtaget kommer det att utgöra underlag för 
kommunstyrelsens beslut om projektering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för beställning av lokalplaneringsunderlag för ny brandstation i Lilla Edet 
kommer att belasta den framtida hyran om ny brandstation byggs och kommunen hyr av 
AB Edethus. Skulle projektet med att bygga ny brandstation avbrytas kommer AB 
Edethus att fakturera kommunen för nedlagda kostnader.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen begär att AB Edethus tar fram ett lokalplaneringsunderlag på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
kommunen och därefter återkommer till kommunstyrelsen med lokalplanerings-
underlaget som grund för beslut för projektering. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
AB Edethus 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchefen 
SBRF 
Planerings- och exploateringschefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 6 
Revidering av tidplan och prioriteringsordning för kommande 
planarbete på översiktlig nivå 
Dnr KS 2022/29 
 
Sammanfattning 
I riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023, antagna av KS 2019-08-27, skall en 
tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete upprättas.  
Senaste revideringen beslutades 2021-04-27. Sedan dess har en del nya ansökningar om 
planbesked inkommit samt behov av att i övrigt uppdatera tidplaner och göra vissa 
förslag till justeringar. 
Ett reviderat förslag till tidplan och prioriteringsordning har tagits fram enligt bilaga 1 
reviderad tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå.  
Prioriteringsordningen följer en 5-gradig skala. 
Planer som prioriteras år 2022/2023 med prioritet 1 är: 
 
Bostäder                                                Övriga ändamål 
Norra Gossagården, Lödöse                  Bondevägen, Götaslätten 
Del av Tingberg 14:1 Lödöse                Stendahls bil, Lilla Edet 
Södra Stallgärdet Ström                         Ny sluss, Ström samt eventuellt Smörkullen 
Ryk 1:12 mfl Ström                               Södra Stallgärdet, Ström förskola 
                                                               Gråsparven 2, gamla brandstationen 
 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå 
2022-2032 daterad 2022-01-24. 
Tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig och detaljerad 
nivå beslutad av kommunstyrelsen 2021-04-27. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av innehållet i den reviderade tidplanen och prioriteringsordningen 
förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga under perioden.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen och prioriteringsordningen för 
kommande planarbete på översiktlig nivå daterad 2022-01-24. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-19 KS 2022/29 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av tidplan och prioriteringsordning för kommande 
planarbete på översiktlig nivå 
 
Dnr KS 2022/29 
 
Sammanfattning 
I riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023, antagna av KS 2019-08-27, skall en 
tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete upprättas.  
Senaste revideringen beslutades 2021-04-27. Sedan dess har en del nya ansökningar om 
planbesked inkommit samt behov av att i övrigt uppdatera tidplaner och göra vissa 
förslag till justeringar. 
Ett reviderat förslag till tidplan och prioriteringsordning har tagits fram enligt bilaga 1 
reviderad tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå.  
Prioriteringsordningen följer en 5-gradig skala. 
Planer som prioriteras år 2022/2023 med prioritet 1 är: 
 
Bostäder                                                Övriga ändamål 
Norra Gossagården, Lödöse                  Bondevägen, Götaslätten 
Del av Tingberg 14:1 Lödöse                Stendahls bil, Lilla Edet 
Södra Stallgärdet Ström                         Ny sluss, Ström samt eventuellt Smörkullen 
Ryk 1:12 mfl Ström                               Södra Stallgärdet, Ström förskola 
                                                               Gråsparven 2, gamla brandstationen 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå 
2022-2032 daterad 2022-01-24. 
Tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig och detaljerad 
nivå beslutad av kommunstyrelsen 2021-04-27. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av innehållet i den reviderade tidplanen och prioriteringsordningen 
förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga under perioden.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen och prioriteringsordningen för 
kommande planarbete på översiktlig nivå daterad 2022-01-24. 
 
 
 
 
Maria Wagerland 
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Enhetschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Wagerland, planerings-och exploateringschef 
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Sammanfattning 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023 antagna av Kommunsstyrelsen 2019-08-27 §152  
angav att Kommunstyrelsen under 2019 skulle upprätta en tidplan och prioriteringsordning för 
kommande planarbete på översiktlig och detajerad nivå. En första tidplan och prioriteringsordning för 
perioden 2020-2030 fastställdes 2019-11-25. Tidplanen reviderades av kommunstyrelsen 2020-04-21 
samt 2021-04-27. 

Planprioriteringen revideras en gång per år eller vid behov. Detta dels för att nya anökningar om 
planbesked inkommer löpande samt dels för att förutsättningarna förändras i redan påbörjande 
detaljplaner. 

1 tabell 1 redovisas förslag till prioriteringsordning för strategisk planering och detaljplanering för 
bostäder, verksamheter med mera under 2022-2032 på en översiklig nivå. Bifogat finns även en en 
teckenförklaring. 

När begäran om planbesked tas upp för beslut presenteras dessutom en detaljerad tidplan för 
respektive detaljplan. 
 

 
 

Allmänt 
Beskrivningen redovisar om kommunen initierat arbetet eller om det skett av exploatör.  
För flera projekt finns en * efter plannamnet. Detta är ärenden i Lödöse som förutsätter att 
avloppstillgången får en lösning innan detaljplanen kan antas.  
 
För vissa detaljplaner finns förutsättningar som gör att de kan vara lättare eller svårare att genomföra 
och som gör att tidplanen kan påverkas. Dessa förutsättningar redovisas i texten nedan på respektive 
projekt.  
 
Om behov finns att prioritera mellan projekten finns en prioriteringsordning angiven i text och 
tabeller. Prioriteringsordningen tar utgångspunkt i budgetåret 2022. Prio 1 är projekt som är angelägna 
och bör prioriteras 2022 och 2023. Prio 2 är ärenden som är angelägna men kan starta 2023. Prio 3 är 
ärenden som kan starta i slutet av 2023 eller under 2024. Prio 4 är ärenden som kan starta 2025-2027. 
Prio 5 är ärenden som kan starta efter 2027. 
Redovisad tidplan och prioriteringsordning förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns  
för planeringsarbetena. 
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Detaljplanering för bostäder 

Norra Gossagården, Lödöse Prio1     
ca 110 radhus och 7 småhus   
Detaljplanering pågår. Planeras beräknas vara klar under sista delen av 2023 under förutsättning att:  
- kommunen genom regeringsbeslut övertagit Göteborgsvägen och ytterligare några statliga vägar i  
  Lilla Edet och Lödöse.  
 

Kvarnkontoret, Lödöse                        Prio 2   
Flerfamiljshus ca 4-6 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2024 under förutsättning att intillliggande industrimark 
och markföroreningar inte påverkar planarbetet. 

Rörläggaren 9, Lilla Edet                   Prio 2   
Radhus ca 8 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2024 under förutsättning att intill liggande 
industrimark och markstabilitet inte påverkar planarbetet. 

Förtätning Nygård, Nygård                      Prio 3 
ca 8 småhus   
Detaljplanering beräknas starta i slutet av 2024 och vara klart 2027. 

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse*   Prio 3  
ca 10 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2024 och vara klart 2026. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången.  

Lödöse varv, Lödöse*                     Prio 3  

Flerfamiljshus ca 300 lgh och verksamheter 
Exploatörsinitierad. Fastighetsägare Edethus AB. Förstudie klar. Detaljplanering beräknas starta 2023. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. Detaljplanen bedöms kunna vara klar 2025. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  
 

Tingbergsskolan, Lödöse*             Prio 4 

Flerfamiljshus ca 30 lgh   
Exploatörsinitierad. Fastighetsägare Edethus AB.  Detaljplanering beräknas starta 2025 och vara klar 
2027. Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. 

Del av Tingberg 14:1, Lödöse         Prio 1 
ca 30 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2022 och vara klart under 2024. 
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Området ligger i anslutning till tidigare planlagd mark vid Tingberg. Det har tidigare varit diskussion 
om att utöka planområdet för att ta med befintliga hus som inte är planlagda i nuläget. Planen har varit 
vilande på grund av avloppskapacitet. 

Stommen, Lilla Edet                    Prio2 (3) 
ca 15 småhus   
Förstudie startar under 2023 för att klara ut geoteknik, tillfart till området och exploateringsekonomi.  
Detajplan beräknas starta 2024 och vara klar i slutet av 2025 under förutsättning att förstudien visar 
det möjligt att bebygga området. 

Södra Gossagården I och II, Lödöse*     Prio 3(4) och 3(5)  
Flerfamiljshus ca 300+ 300 lgh 
Planprogram startar 2024 för att klara ut kvarters-, gatustruktur mm. Detaljplanerna är beroende av 
avloppstillgången. Detaljplan för Södra Gossagården etapp I kan starta tidigast 2026 och vara klar 
2028. 
Detaljplan för Södra Gossagården etapp II kan starta tidigast 2028 och vara klar till 2030. 

Ryk 1:12 och Ström 1:35                                Prio 1 
Planlägga för ett flertal olika bostadsformer som hyreslägenheter, ca 32st, enfamiljsvillor, ca13st. 
Möjliggöra ekonomibyggnad till kontor, lager och bostäder. Området tar jordbruksmark i anspråk samt 
har en befintlig byggnad som kan ha ett högt kulturvärde. Exploatörsinitierad detaljplan. 
Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2022 och vara klart till 2024. 

Badhuset 7 och 12 samt Ljungbacken 4             Prio 2  
Förtätning av centrum genom att tillföra fler bostäder genom ökning av antal våningar. Planen ska 
även möjliggöra för verksamhetslokaler. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2023 och vara 
klart 2025. 

Bostäder Södra Stallgärdet                               Prio 1          
Cirka 30 småhus. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas i slutet av 2022 och vara klart 2024. Befintlig 
detaljplan medger byggrätt för bostäder och skola. Ny detaljplan ska medge byggrätt för enbart 
bostäder. Markanvisningsavtal tecknat med exploatör.  

Ljungbacken 3 mfl  Prio 3 
Planläggning beroende av VA-lösning vattenverk. Eventuellt planarbete kan startas 2024 och vara 
klart 2026. 

Tingberg 4:26 Prio 2 

Exploatörsinitierad detaljplan. Ansökan avser 5 småhus. Ny detaljplan avser att förtäta en redan 
planlagd bostadsmark och avstycka till mindre tomter. Området ligger nära mark som har klassificeras 
som naturområde. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2023 och vara klart till 2025. 

Östra Berg, Ström, södra respektive norra delen del 1 och 2                Prio 1(2) samt 1(3) 
Översyn av plan pga dålig stabilitet   
Miljö och byggnadsnämnden har uppmärksammat behovet att se över del av befintlig byggnadsplan 
för Ströms samhälle och Strandbacken, akt 15-STY-2978. Del av byggnads-planen ligger inom Östra 
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Berg och området har dålig markstabilitet. Byggnadsplanen gör det svårt att förhindra byggnation som 
är olämplig ur markstabilitets synpunkt. Förstudie för att utreda lämplig hantering görs 2022. 
Planarbetet på del 1 beräknas påbörjas 2023 och vara klart 2025. Del 2 påbörjas 2024 och beräknas 
klart 2026. 

Detaljplanering för verksamheter och övriga ändamål 

Lilla Edet 1:17 mfl, Stendahls bil, Lilla Edet    Prio 1 
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Detaljplanen kan inte antas förrän området 
nordost om Smörkullen stabiliserats genom avschaktning. Detaljplanen bedöms kunna slutföras under 
2023 under förutsättning att stabiliserande åtgärder skett. 

Förskola Södra Stallgärdet                                  Prio 1 
Detaljplanearbete pågår och planen beräknas vara klar under 2022. 

Verksamhetsplan I, Lödöse *                              Prio 1(2) 
Verksamheter   
Förstudie tas fram under 2022. Detaljplanering bedöms kunna starta under 2023 och vara klar 2025. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  

Verksamhetsplan II, Lödöse*                               Prio 4 
Verksamheter 
Detaljplanering bedöms kunna starta under 2026 och vara klar 2028. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången. 

Strömsparken och eventuellt Smörkullen ny sluss Prio 1   
Allmän plats och farled för sjöfarten. 
Detaljplan/planer kan behöva tas fram/ändras för en ny sluss. Bygget av ny sluss kan starta 2025/2026. 
Detaljplan kan då behöva starta 2022 för att vara klar under 2024. 

Spånkajen                                                         Prio 4 
Allmän plats 
Området är behov av översyn och upprustning. Dagens detaljplan stämmer inte med de önskemål som 
finns hos angränsande verksamheter. Detaljplan kan starta 2025 och vara klar 2027.  

 

Gråsparven 2, gamla brandstationen             Prio 1 
Lager/industri och handel. Exploatörsinitierad detaljplan där ansökan om planbesked inkommit från 
Edethus AB. Detaljplanearbetet beräknas kunna påböras under 2022 och vara klart under 2024. 

 
Bondevägen, Götaslätten                  Prio 1 
Allmän plats/ utfartsväg   
Behov finns att se över detaljplan för Bondevägen och Skogvaktarvägens utfart till allmän gata. I 
samband med att europaväg 45 byggdes ut antogs ny detaljplan för väg E45. Detaljplanen akt 1462-
P60 innebär bland annat att Bondevägens utfart till Högstorpsvägen togs bort. Tanken var att 
gemensam utfart skulle ske med Skogvaktarvägen via gemensamhetsanläggning. Detta har aldrig skett 
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och det ser i dagsläget inte ut att kunna genomföras. Fastighetsägarna är inte överens och det bedöms 
omöjligt att få till en utfartsväg tvångsvis. Det finns stor risk att fastigheterna vid Bondevägen inte har 
tillgång till utfartsväg om det inte tas fram en ny detaljplan med annan väganslutning. 

Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2022 och vara klart under 2024. 
 

Juno 1                    Prio 3  
Platsen omfattas av detaljplanen 1462-P47 och är avsedd för handel och kontor alternativt småindustri. 
Behov kan finnas att ändra detaljplanen för ny brandstation på tomten. Detaljplanearbetet beräknas 
kunna påbörjas 2024 och vara klart under 2026. 
 

Strategisk planering 
 
Översiktsplan (ÖP)                              Prio 2 
Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett 
ordinarie val. Har fullmäktige däremot antagit en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi. Kommunens första 
planeringsstrategi efter nästa ordinarie val ska ha antagits senast 11 september 2024. 

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/Ström (FÖP Lilla Edet/Ström)           Prio 1(2) 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström 
genomförs 2023-2024. 

Fördjupad översiktsplan Öresjö (FÖP Öresjö)           Prio 2(3) 
Förstudie genomförs 2023. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström 
genomförs 2024-2025. 

Fördjupad översiktsplan Göta (FÖP Göta)    Prio 4 
Förstudie genomförs 2026. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Göta genomförs  
2027-2028. 

Fördjupad översiktsplan Nygård (FÖP Nygård)   Prio 5 
Förstudie genomförs 2029. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nygård genomförs  
2030-2031. 

Tematiska tillägg skred       Prio 3 
Förstudie genomförs 2024. Arbetet med det tematiska tillägget skred till översiktsplanen genomförs 
2025-2026. 

Tematiskt tillägg buller       Prio 4 
Förstudie genomförs 2025. Arbetet med det tematiska tillägget buller till översiktsplanen genomförs 
2026-2027. 

Tematiskt tillägg översvämning   Prio 4 
Förstudie genomförs 2026. Arbetet med det tematiska tillägget översvämning till översiktsplanen 
genomförs 2027-2028. 
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Handelsstrategi/verksamhetsytor      Prio 1(2) 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med handel/verksamhetssstrategin genomförs 2023-2024. 

Naturvårdsplan inkl blå-grön strukturplan   Prio 2(3) 
Förstudie genomförs 2023. Arbetet med naturvårdsplanen genomförs 2024-2025. 

 

Tabell 1 Översiktlig tidplan 2022-2032 

 

 

Projekt Ändamål/anta lgh Prioritet Budget Plan Plan Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Detaljplaner mm för bostäder 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Norra Gossagården, Lödöse SH o RH/ 7+110 1 Detaljplanering

Kvarnkontoret, Lödöse FH/4-6 2 Detaljplanering

Rörläggaren 9, Lilla Edet RH/8 2 Detaljplanering

Del av Tingberg 14:1, Lödöse SH/30 1 Detaljplanering

Förtätning Nygård, Nygård SH/8 3 Detaljplanering

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse* SH/ 10 3 Detaljplanering*

Lödöse varv, Lödöse* Verksamh o FH/300 3 Detaljplanering, etappvis*

Tingbersskolan, Lödöse* FH/30 4 Detaljplanering

Stommen, Lilla Edet SH/15 2(3) Förstudie Detaljplanering

Södra Gossagården I, Lödöse* FH/300 3(4) Planprogram I o II Detaljplanering

Södra Gossagården II, Lödöse* FH/300 3(5) Planprogram I o II Detaljplanering

Östra Berg, Ström  del 1  Södra 1( 2) Förstudie  Detaljplanering

Östra berg  Ström del 2  Norra 1(3) Förstudie Detaljplanering

Södra Stallgärdet, Ström, bostäder FH/RH 1 Detaljplanering

Ryk 1:12 och Ström 1:35 SH/FH 1 Detaljplanering

Ljungbacken 4, Badhuset 7 och 12  FH 2 Detaljplanering

Ljungbacken 3 mfl FH 3 Ev detaljplanering

Tingberg 4:26 SH 2 Detaljplanering

Projekt Ändamål/anta lgh Prioritet Budget Plan Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Detaljplaner övriga ändamål 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Lilla Edet 1:17 mfl Stendahls bil, Lilla Edet Verksamhet 1 Detaljplanering

Bondevägen, Götaslätten Allmän plats 1 Detaljplanering

Verksamhetsplan I, Lödöse* Verksamheter 1(2)  förstudieDetaljplanering

Verksamhetsplan II, Lödöse* Verksamheter 4 Detaljplanering

Strömsparken och ev ny sluss, Ström Allmän plats 1 Detaljplanering

Smörkullen - ev ny sluss Allmän plats 1 Detaljplanering

Spånkajen, Lilla Edet Allm plats mm 4 Detaljplanering

Södra Stallgärdet, Ström, förskola Förskola 1 Detaljplan

Brandstation Juno 1 Brandstation, samt annan verksamhet3 Detaljplan

Gråsparven 2  Gamla brandstationen Lager/Industri/Handel 1 Detaljplan
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Strategisk planering 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Översiktsplan 2

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/ Ström 1(2) Förstudie    FÖP-arbete

Fördjupad Översiktsplan Öresjö 2(3) Förstudie    FÖP-arbete

Fördjupad översiktsplan Göta 4 Förstudie    FÖP-arbetet

Fördjupad översiktsplan Nygård 5 Förstudie    FÖP-arbetet

Tematiskt tillägg skred 3 Förstudie    Tematiskt arb.

Tematiskt tillägg buller 4 Förstudie    Tematiskt arb.

Tematiskt tillägg översvämning 4 Förstudie    Tematiskt arb.

Handelsstrategi/verksamhetsytor 1(2) Förstudie Strategi/verksamhetsytor

Naturvårdsplan inkl blå-grön strukturplan 2(3) Förstudie    Naturvårdsplan arb

Teckenförklaring

Typ av arbete Typ av bebyggelse Prioritet 
Detaljplan för bostäder Kommundriven detaljplan FH Flerbostadshus 1 Bör prioriteras 2022 och 2023

RH Radhus 2 Bör göras men kan starta 2023
Detaljplan för övriga ändamål Kommundriven detaljplan SM Småhus/ villor 3 Bör göras men kan starta i slutet av 2023 och under 2024

4 Bör göras men kan starta 2025-2028
Detaljplan för bostäder och verksamheter Exploatörsdriven detaljplan 5 Bör göras men kan  starta efter 2028

Strategisk plan Kommundriven strategisk planering

Planeringsarbetet
Förstudie / planprogram

  Detaljplanering 

Strategisk förstudie/ planeringsarbete

Anmärkning
* Är beroende av avloppstillgång i Lödöse
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Sammanfattning 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023 antagna av Kommunsstyrelsen 2019-08-27 §152  
anger att Kommunstyrelsen under 2019 skall upprätta en tidplan och prioriteringsordning för 
kommande planarbete på översiktlig och detajerad nivå. En första tidplan och prioriteringsordning 
för perioden 2020-2030 enligt tabell 1 fastställde 2019-11-25. Tidplanen reviderades av 
kommunstyrelsen 2020-04-21. 
 
Sedan april 2020 har det hänt en del. Några planer har tillkommit och andra har avbrutits eller 
avslutats. Det finns därför behov av ny tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på 
översiktlig och detajerad nivå för perioden 2021-2031.  I tabell 1 redovisas strategisk planering och 
detaljplanering för bostäder, verksamheter mm under 2021-2031 på en översiklig nivå.  
 
Allmänt 
Tabellen redovisar om kommunen initierat arbetet eller om det skett av exploatör.  
För flera projekt finns en * efter plannamnet. Detta är ärenden i Lödöse som förutsätter att 
avloppstillgången i Lödöse avloppsreningsverk får en lösning innan detaljplanen kan antas.  
 
För vissa detaljplaner finns förutsättningar som gör att de kan vara lättare eller svårare att genomföra 
och som gör att tidplanen kan påverkas. Dessa förutsättningar redovisas i texten nedan på respektive 
projekt.  
 
Om behov finns att prioritera mellan projekten finns en prioriteringsordning angiven i text och 
tabeller. Prioriteringsordningen tar utgångspunkt i budgetåret 2021. Prio 1 är projekt som är angelägna 
och bör prioriteras 2021 och 2022. Prio 2 är ärenden som är angelägna men kan starta 2022. Prio 3 är 
ärenden som kan starta i slutet av 2022 eller under 2023. Prio 4 är ärenden som kan starta 2024-2027. 
Prio 5 är ärenden som kan starta efter 2028. 
 
Redovisad tidplan och prioriteringsordning förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns  
för planeringsarbetena. 
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Detaljplanering för bostäder 

Norra Gossagården, Lödöse Prio1 
ca 110 radhus och 7 småhus   
Detaljplanering pågår. Planeras vara klar under första kvartalet 2023 under förutsättning att:  
- kommunen genom regeringsbeslut övertagit Göteborgsvägen och ytterligare några statliga vägar i  
  Lilla Edet och Lödöse.  
Detaljplanen är beroende av kapacitet för avloppsrening. Utrymme bedöms idag finnas i Lödöse 
avloppsreningsverk.  

Kvarnkontoret, Lödöse                        Prio 1 
Flerfamiljshus ca 4-6 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörs initierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2022 under förutsättning att intill liggande 
industrimark och markföroreningar inte påverkar planarbetet. 

Rörläggaren 9, Lilla Edet                    Prio 1 
Radhus ca 8 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörs initierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2022 under förutsättning att intill liggande 
industrimark och markstabilitet inte påverkar planarbetet. 

Ljungbacken, Lilla Edet                     Prio 2 
Flerfamiljshus ca 20 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörs initierad detaljplan. Fastighetsägaren Edethus AB har informerat att 
de tänker komma in med ansökan att få utöka planområdet. Detta innebär i så fall att ytterligare 
lägenheter tillkommer. Detaljplanearbetet avvaktar denna ansökan att utöka planområdet. 
Detaljplanearbetet bedöms vara klart 2023. 

Del av Tingberg 14:1, Lödöse                   Prio 2 
ca 30 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2022 och vara klart under 2024. Detaljplanen är beroende av 
kapacitet för avloppsrening. Utrymme bedöms idag finnas i Lödöse avloppsreningsverk. 

Förtätning Nygård, Nygård                      Prio 2 
ca 8 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2021 och vara klart 2023. 

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse*    Prio 3  
ca 10 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2022 och vara klart 2024. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången i Lödöse avloppsreningsverk.  
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Lödöse varv, Lödöse*                     Prio 1 (förstudie) och 3 (detaljplan) 
Flerfamiljshus ca 300 lgh och verksamheter 
Exploatörs initierad. Avtal har tecknas med fastighetsägaren Edethus AB. Förstudie pågår för att klara 
ut, arkeologi, geoteknik, översvämnings risk, förorenad mark, påverkan sjöfart, farligt gods och utfart 
över järnväg, exploateringsekonomi mm. Detaljplanering beräknas starta 2022 under förutsättning att 
förstudien visar det möjligt att bebygga området. Detaljplanen bedöms kunna vara klar 2024. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  

Tingbergsskolan, Lödöse*        Prio 4 
Flerfamiljshus ca 30 lgh   
Exploatörs initierad. Detaljplanering beräknas starta 2024 och vara klar 2026. Detaljplanen är 
beroende av avloppstillgången. Utrymme finns idag inte i Lödöse avloppsreningsverk.  

Stommen, Lilla Edet                  Prio 3 
ca 15 småhus   
Förstudie startar under 2021 för att klara ut geoteknik, tillfart till området och exploateringsekonomi.  
Detajplan beräknas starta 2023 och vara klar 2024 under förutsättning att förstudien visar det möjligt 
att bebygga området. 

Södra Gossagården I och II, Lödöse*     Prio 3 (planprogram), 4 och 5 (detaljplan) 
Flerfamiljshus  ca 300+ 300 lgh 
Planprogram startar 2023 för att klara ut kvarters-, gatustruktur mm. Detaljplanerna är beroende av 
avloppstillgången. Utrymme finns idag inte i Lödöse avloppsreningsverk.  
Detaljplan för Södra Gossagården etapp I kan starta tidigast 2025 och vara klar 2026. 
Detaljplan för Södra Gossagården etapp II kan starta tidigast 2027 och vara klar 2028. 

Östra Berg, Ström                  Prio 1 
Översyn av plan pga dålig stabilitet   
Miljö och byggnadsnämnden har uppmärksammat behovet att se över del av befintlig 
byggnadsplan för Ströms samhälle och Strandbacken, akt 15-STY-2978. Del av byggnads-
planen ligger inom Östra Berg och området har sämre markstabilitet. Byggnadsplanen gör det 
svårt att förhindra byggnation som är olämplig ur markstabilitets synpunkt. Upphävande av 
del av befintlig byggnadsplan alternativ ny deltaljplan kan efter planuppdrag starta under 
2021 och vara klart under slutet av 2022. 

Södra Stallgärdet, Ström        Prio 1 
Förskola och småhus   
Detaljplanering pågår. Detaljplanen beräknas vara klar senare delen av 2022. 
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Detaljplanering för verksamheter mm 
 
Lilla Edet 1:17 mfl, Stendahls bil, Lilla Edet    Prio 1 
Verksamhet   
Detaljplanering pågår. Exploatörs initierad detaljplan. Detaljplanen kan inte antas förrän område 
nordost om Smörkullen stabiliserats genom avschaktning. Detaljplanen bedöms kunna slutföras under 
2022 under förutsättning att stabiliseande åtgärder skett. 

Bondevägen, Götaslätten                                    Prio 1 
Allmän plats/ utfartsväg   
Behov finns att se över detaljplan för Bondevägen och Skogvaktarvägens utfart till allmän 
gata. I samband med att europaväg 45 byggdes ut antogs ny detaljplan för väg E45. 
Detaljplanen akt 1462-P60 innebär bland annat att Bondevägens utfart till Högstorpsvägen 
togs bort. Tanken var att gemensam utfart skulle ske med Skogvaktarvägen via 
gemensamhetsanläggning. Detta har aldrig skett och det ser i dagsläget inte ut att kunna 
genomföras. Fastighetsägarna är inte överens och det bedöms omöjligt att få till en utfartsväg 
tvångsvis. Det finns stor risk att fastigheterna vid Bondevägen inte har tillgång till utfartsväg 
om det inte tas fram en ny detaljplan med annan väganslutning.Om planuppdrag ges under 
hösten 2021 kan detaljplan påbörjas vid årsskiftet 2021/2022 och vara klar under 2023. 

Verksamhetsplan I, Lödöse *                            Prio 2  
Verksamheter   
Detaljplanering bedöms kunna starta under 2021 och vara klar 2023. Detaljplanerna är beroende av 
avloppstillgången I Lödöse avloppsreningsverk.  

Verksamhetsplan II, Lödöse*                           Prio 4 
Verksamheter   
Detaljplanering bedöms kunna starta under 2026 och vara klar 2028. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången I Lödöse avloppsreningsverk.  

Strömsparken och ev. ny sluss                         Prio 2 
Allmän plats och farled för sjöfarten. 
Detaljplan behövs för att ändra Strömsparken från kvartersmark för bostadsändamål till allmän plats 
park. Detaljplan kan också behöva tas fram för en ny sluss. Bygget av ny sluss kan starta 2025/2026. 
Detaljplan behöver starta 2022 för att vara klar till 2024. 

Smörkullen - ev. ny sluss                                  Prio 2 
Farled för sjöfarten. 
Detaljplan kan eventuellt behövas för att ändra allmän plats vid Smörkullen till farled för sjöfart i 
samband med att ny sluss planeras. Detaljplan behöver då starta 2022 för att vara klar till 2024. 

Spånkajen                                                         Prio 4 
Allmän plats 
Området är behov av översyn och upprustning. Dagens detaljplan stämmer inte med de önskemål som 
finns hos angränsande verksamheter. Detaljplan kan starta 2024 och vara klar 2026.   
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Strategisk planering 
 
Översiktsplan (ÖP)                 Prio 1 
Översiktsplanen inkl FÖP Lödöse skall aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. 
Aktualitetsprövning bedöms ske år 2021, år 2024 och år 2027.  

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/Ström (FÖP Lilla Edet/Ström)           Prio 3 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström 
genomförs 2023-2024. 

Fördjupad översiktsplan Göta (FÖP Göta)    Prio 4 
Förstudie genomförs 2025. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Göta genomförs  
2026-2027. 

Fördjupad översiktsplan Nygård (FÖP Nygård)   Prio 5 
Förstudie genomförs 2028. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nygård genomförs  
2029-2030. 

Tematiska tillägg skred       Prio 3 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med det tematiska tillägget skred till översiktsplanen genomförs 
2023-2024. 

Tematiskt tillägg buller       Prio 4 
Förstudie genomförs 2024. Arbetet med det tematiska tillägget buller till översiktsplanen genomförs 
2025-2026. 

Tematiskt tillägg översvämning   Prio 4 
Förstudie genomförs 2026. Arbetet med det tematiska tillägget översvämning till översiktsplanen 
genomförs 2027-2028. 

Verksamhetsytor                 Prio 2 
Arbetet med strategisk plan för verksamhetsytor genomförs 2021-2022. 

Handelsstrategi                   Prio 2 
Förstudie genomförs 2021. Arbetet med handelsstrategin genomförs 2022-2023. 

Naturvårdsplan inkl blå-grön strukturplan   Prio 3 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med naturvårdsplanen genomförs 2023-2025. 
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Tabell 1 Översiktlig tidplan 2021-2031 
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Tabell 1 forts översiktlig tidplan 2021-2031 
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Teckenförklaring till tabell 1  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 7 
Information om exploateringsprojekt 
Dnr KS 2022/30 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående och kommande exploateringsprojekt i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-25 KS 2022/30 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Information om exploateringsprojekt 
 
Dnr KS 2022/30 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående och kommande exploateringsprojekt i 
kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 
 
Mattias Bengtsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
mattias.bengtsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
Mattias Bengtsson, Mark- och exploateringsingenjör 
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§ 8 
Samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse 
Dnr KS 2022/37 
 
Sammanfattning 
Ale och Lilla Edets kommun vill gemensamt bygga ut det idag halva motet vid 
Alvhem/Lödöse på E45 till ett helt mot. E45 är en nationell väg. Således är ett 
genomförande beroende av Trafikverket och/eller Västragötalandsregionen. 
 
Förvaltningen avser att i ett första steg av flera ta fram en samhällsekonomisk utredning 
i syfte att klarlägga projektets kostnader och eventuella lönsamhet. Denna utredning ska 
sedermera fungera som ett underlag till det fortsatta utredningsarbetet. Den 
samhällsekonomiska utredningen bör åtföljas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för aktuellt 
område. Åtgärdsvalsstudien kommer att visa på en mängd olika åtgärder i enlighet med 
Trafikverkets fyrstegsprincip där ett nytt mot kommer vara en åtgärd bland flera. För att 
komma med som inspel till regional plan måste åtgärdsvalsstudien vara klar sommaren 
2023. 
 
Ett helt mot i Alvhem/Lödöse är kostnadskrävande och uppskattas i dagsläget till  
75-200 mnkr.  
 
Ale kommuns översiktsplan nämner i text under mellankommunala intressen att 
kommunen ska samverka med Lilla Edet kring trafikmot Alvhem/Lödöse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den samhällsekonomiska utredningen uppskattas kosta ca 100 000 kr varav Lilla Edets 
kommun bekostar 60% av utredningskostnaden. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Ale kommun ta fram 
samhällsekonomisk utredning för nytt mot Alvhem/Lödöse. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att upprätta och teckna 
samarbetsavtal med Ale kommun 

3. Kommunstyrelsen beslutar bekosta 60 % av den totala utredningskostnaden för 
samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse. 

 
 
Johan Sösaeter Johansson (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.  
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyreslen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Ale kommun ta fram 

samhällsekonomisk utredning för nytt mot Alvhem/Lödöse. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att upprätta och teckna 

samarbetsavtal med Ale kommun 
3. Kommunstyrelsen beslutar bekosta 60 % av den totala utredningskostnaden för 

samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-26 KS 2022/37 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Samhällsekonomisk utredning om nytt mot i Alvhem/Lödöse 
 
Dnr KS 2022/37 
 
Sammanfattning 
Ale och Lilla Edets kommun vill gemensamt bygga ut det idag halva motet vid 
Alvhem/Lödöse på E45 till ett helt mot. E45 är en nationell väg. Således är ett 
genomförande beroende av Trafikverket och/eller Västragötalandsregionen. 
 
Förvaltningen avser att i ett första steg av flera ta fram en samhällsekonomisk utredning 
i syfte att klarlägga projektets kostnader och eventuella lönsamhet. Denna utredning ska 
sedermera fungera som ett underlag till det fortsatta utredningsarbetet. Den 
samhällsekonomiska utredningen bör åtföljas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för aktuellt 
område. Åtgärdsvalsstudien kommer att visa på en mängd olika åtgärder i enlighet med 
Trafikverkets fyrstegsprincip där ett nytt mot kommer vara en åtgärd bland flera. För att 
komma med som inspel till regional plan måste åtgärdsvalsstudien vara klar sommaren 
2023. 
 
Ett helt mot i Alvhem/Lödöse är kostnadskrävande och uppskattas i dagsläget till  
75-200 mnkr.  
 
Ale kommuns översiktsplan nämner i text under mellankommunala intressen att 
kommunen ska samverka med Lilla Edet kring trafikmot Alvhem/Lödöse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den samhällsekonomiska utredningen uppskattas kosta ca 100 000 kr varav Lilla Edets 
kommun bekostar 60% av utredningskostnaden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Ale kommun ta fram 
samhällsekonomisk utredning för nytt mot Alvhem/Lödöse 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att upprätta och teckna samarbetsavtal 
med Ale kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar bekosta 60 % av den totala utredningskostnaden för 
samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse. 
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Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
- 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Anna Berlin, enhetschef Stadsmiljö 
Maria Wagerland, enhetschef Plan och exploatering 
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§ 9 
Stabilitetshöjande åtgärder för Åsbräcka 
Dnr KS 2022/41 
 
Sammanfattning 
Området längs Göta älv vid Åsbräcka, sydväst om Torpabron och riksväg E45, har 
sämre stabilitet. Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts av Statens Geotekniska 
Institut (SGI). För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd 
genomföras på några privata fastigheter och på Sjöfartsverkets fastighet Åsbräcka 1:3.  
Kommunen äger ingen fastighet i området. 
 
Områden (röd markerat) framgår av karta nedan. 

 
 
Möjlighet har tidigare funnits att ansökan om 70 % stadsbidrag för stabilitetshöjande 
åtgärder hos SGI. Resterande 30 % har fått finansieras av fastighetsägarna. Från den  
18 december 2020 kan SGI ge bidrag för hela eller delar av kostnaden för planering och 
åtgärd av områden som ligger utefter Göta älv.  
 
Detta gör att det går att ansöka om 100 % bidrag för att åtgärda stabilitetsproblemen vid 
Åsbräcka. När kommunen beviljats 100 % bidrag för åtgärderna från SGI och avtal 
tecknats med berörda fastighetsägare söks nödvändiga tillstånd, projektering och 
entreprenör upphandlas och åtgärderna genomförs. Projektering bedöms kunna 
genomföras under 2022 och åtgärder under 2023 under förutsättning att fastighetsägarna 
medger åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Översiktskarta daterad 2022-01-31 
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Ekonomiska konsekvenser 
Om ansökan om 100 % stadsbidrag beviljas från SGI bekostar stadsbidraget samtliga 
kostnader för att planera, projektera och genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna. 
Projekteringskostnaden för åtgärden har uppskattats av SGI till 1 300 000 kr. 
Genomförande kostnaden är beräknad till 35 000 000 kr. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger sektorchefen samhälle i uppdrag att ansöka om 100 % 
stadsbidrag för de stabilitetshöjande åtgärderna vid Åsbräcka. 

2. Kommunstyrelsen ger sektor samhälle i uppdrag att projektera och genomföra 
åtgärderna under förutsättning att 100 % stadsbidrag beviljas och avtal om 
åtgärderna tecknas med berörda fastighetsägare. 
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Datum Dnr  
2022-01-31 KS 2022/41 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Stabilitetshöjande åtgärder för Åsbräcka 
 
Dnr KS 2022/41 
 
Sammanfattning 
Området längs Göta älv vid Åsbräcka, sydväst om Torpabron och riksväg E45, har 
sämre stabilitet. Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts av Statens Geotekniska 
Institut (SGI). För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd 
genomföras på några privata fastigheter och på Sjöfartsverkets fastighet Åsbräcka 1:3.  
Kommunen äger ingen fastighet i området. 
 
Områden (röd markerat) framgår av karta nedan. 

 
 
Möjlighet har tidigare funnits att ansökan om 70 % stadsbidrag för stabilitetshöjande 
åtgärder hos SGI. Resterande 30 % har fått finansieras av fastighetsägarna. Från den  
18 december 2020 kan SGI ge bidrag för hela eller delar av kostnaden för planering och 
åtgärd av områden som ligger utefter Göta älv.  
 
Detta gör att det går att ansöka om 100 % bidrag för att åtgärda stabilitetsproblemen vid 
Åsbräcka. När kommunen beviljats 100 % bidrag för åtgärderna från SGI och avtal 
tecknats med berörda fastighetsägare söks nödvändiga tillstånd, projektering och 
entreprenör upphandlas och åtgärderna genomförs. Projektering bedöms kunna 
genomföras under 2022 och åtgärder under 2023 under förutsättning att fastighetsägarna 
medger åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Översiktskarta daterad 2022-01-31 
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Ekonomiska konsekvenser 
Om ansökan om 100 % stadsbidrag beviljas från SGI bekostar stadsbidraget samtliga 
kostnader för att planera, projektera och genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna. 
Projekteringskostnaden för åtgärden har uppskattats av SGI till 1 300 000 kr. 
Genomförande kostnaden är beräknad till 35 000 000 kr. 
 
Sociala konsekvenser 
Genom att genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna blir det tryggt för alla att bo 
verka och vistas i området. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger sektorchefen samhälle i uppdrag att ansöka om 100 % 
stadsbidrag för de stabilitetshöjande åtgärderna vid Åsbräcka. 
 
Kommunstyrelsen ger sektor samhälle i uppdrag att projektera och genomföra 
åtgärderna under förutsättning att 100 % stadsbidrag beviljas och avtal om åtgärderna 
tecknas med berörda fastighetsägare. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
- 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Planerings- och exploateringschef 
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Översiktskarta
Stabilitetshöjande åtgärder Åsbräcka

Skala 1:40000
Datum 2022-01-31

Utskriven av
Karin Holmström
PEX

Teckenförklaring
Vista punkter
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§ 10 
Stabilitetshöjande åtgärder för Ballsered 
Dnr KS 2022/42 
 
Sammanfattning 
Området vid Ballsered, strax väster om Torpabron och riksväg 45, har sämre stabilitet. 
Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts av Statens Geotekniska Institut (SGI).  
För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd genomföras på 
några privata fastigheter och på Sjöfartsverkets fastighet Åsbräcka 1:3.  
Kommunen äger ingen fastighet i området. 
 
Området (röd markerat) framgår av karta nedan. 

 
 
Möjlighet har tidigare funnits att ansökan om 70 % stadsbidrag för stabilitetshöjande 
åtgärder hos SGI. Resterande 30 % har fått finansieras av fastighetsägarna. Från den  
18 december 2020 kan SGI ge bidrag för hela eller delar av kostnaden för planering och 
åtgärd av områden som ligger utefter Göta älv.  
 
Detta gör att det går att ansöka om 100 % bidrag för att åtgärda stabilitetsproblemen vid 
Ballsered. När kommunen beviljats 100 % bidrag för åtgärderna från SGI och avtal 
tecknats med berörda fastighetsägare söks nödvändiga tillstånd, projektering och 
entreprenör upphandlas och åtgärderna genomförs. Projektering bedöms kunna 
genomföras under 2022 och åtgärder under 2023 under förutsättning att fastighetsägarna 
medger åtgärderna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Översiktskarta daterad 2022-01-31 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om ansökan om 100 % stadsbidrag beviljas från SGI bekostar stadsbidraget samtliga 
kostnader för att planera, projektera och genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna. 
Projekteringskostnaden har uppskattats av SGI till 1 300 000 kr. Kostnaden för 
åtgärderna uppskattas till 25 000 000 kr. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger sektorchefen samhälle i uppdrag att ansöka om 100 % 
stadsbidrag för de stabilitetshöjande åtgärderna vid Ballsered. 

2. Kommunstyrelsen ger sektor samhälle i uppdrag att projektera och genomföra 
åtgärderna under förutsättning att 100 % stadsbidrag beviljas och avtal om 
åtgärderna tecknas med berörda fastighetsägare. 
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Datum Dnr  
2022-01-31 KS 2022/42 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Stabilitetshöjande åtgärder för Ballsered 
 
Dnr KS 2022/42 
 
Sammanfattning 
Området vid Ballsered, strax väster om Torpabron och riksväg 45, har sämre stabilitet. 
Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts av Statens Geotekniska Institut (SGI).  
För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd genomföras på 
några privata fastigheter och på Sjöfartsverkets fastighet Åsbräcka 1:3.  
Kommunen äger ingen fastighet i området. 
 
Området (röd markerat) framgår av karta nedan. 

 
 
Möjlighet har tidigare funnits att ansökan om 70 % stadsbidrag för stabilitetshöjande 
åtgärder hos SGI. Resterande 30 % har fått finansieras av fastighetsägarna. Från den  
18 december 2020 kan SGI ge bidrag för hela eller delar av kostnaden för planering och 
åtgärd av områden som ligger utefter Göta älv.  
 
Detta gör att det går att ansöka om 100 % bidrag för att åtgärda stabilitetsproblemen vid 
Ballsered. När kommunen beviljats 100 % bidrag för åtgärderna från SGI och avtal 
tecknats med berörda fastighetsägare söks nödvändiga tillstånd, projektering och 
entreprenör upphandlas och åtgärderna genomförs. Projektering bedöms kunna 
genomföras under 2022 och åtgärder under 2023 under förutsättning att fastighetsägarna 
medger åtgärderna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Översiktskarta daterad 2022-01-31 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om ansökan om 100 % stadsbidrag beviljas från SGI bekostar stadsbidraget samtliga 
kostnader för att planera, projektera och genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna. 
Projekteringskostnaden har uppskattats av SGI till 1 300 000 kr. Kostnaden för 
åtgärderna uppskattas till 25 000 000 kr. 
 
Sociala konsekvenser 
Genom att genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna blir det tryggt för alla att verka 
och vistas i området. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger sektorchefen samhälle i uppdrag att ansöka om 100 % 
stadsbidrag för de stabilitetshöjande åtgärderna vid Ballsered. 
 
Kommunstyrelsen ger sektor samhälle i uppdrag att projektera och genomföra 
åtgärderna under förutsättning att 100 % stadsbidrag beviljas och avtal om åtgärderna 
tecknas med berörda fastighetsägare. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
- 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Planerings- och exploateringschefen 
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Översiktskarta
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Skala 1:40000
Datum 2022-01-31

Utskriven av
Karin Holmström
PEX

Teckenförklaring
Vista punkter
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§ 13 
Delårsrapport 2021, SBRF 
Dnr KS 2021/375 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2021 för godkännande. Resultatet efter perioden jan-aug 
uppgår till -7 055 tkr (föregående år – 5 849 tkr) vilket innebär 1 156 tkr sämre än 
samma period föregående år. SBRF prognosticerar ett resultat efter finansiella poster för 
helåret till 1 188 tkr vilket är 8 724 tkr bättre än förra året (-7 536 tkr). Det 
prognostiserade resultat för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till - 
9 300 tkr. SBRF uppnår enligt dess egna bedömning de finansiella målen men inte 
inriktningsmålen och därmed inte kraven för god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
Delårsrapport 2021 SBRF 
Revisorernas bedömning av SBRF Delårsrapport 
KPMG:s granskning av SBRF delårsrapport 
 
Ekonomiska konsekvenser 
SBRF:s totala balanskravsresultat är negativt och uppgår till 17 543. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. 
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Datum Dnr  
2022-01-27 KS 2021/375 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
  
 
Delårsrapport 2021 SBRF 
 
Dnr KS 2021/375 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2021 för godkännande. Resultatet efter perioden jan-aug 
uppgår till -7 055 tkr (föregående år – 5 849 tkr) vilket innebär 1 156 tkr sämre än 
samma period föregående år. SBRF prognosticerar ett resultat efter finansiella poster för 
helåret till 1 188 tkr vilket är 8 724 tkr bättre än förra året (-7 536 tkr). Det 
prognostiserade resultat för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till - 
9 300 tkr. SBRF uppnår enligt dess egna bedömning de finansiella målen men inte 
inriktningsmålen och därmed inte kraven för god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
Delårsrapport 2021 SBRF 
Revisorernas bedömning av SBRF Delårsrapport 
KPMG:s granskning av SBRF delårsrapport 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
SBRF:s balanskravsresultat prognostiseras uppgå till 1 188 tkr för 2021.  SBRF:s eget 
kapital är negativt med 17 543 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Ekonomichefen 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom 
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Översiktlig granskning 
KPMG AB 
2021-11-04 

1 Sammanfattning 

Vi har av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 

Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagenl 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag 
för sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Förbundets resultat för delåret uppgår till -7 055 tkr (-5 849 tkr), vilket är 1 156 
tkr sämre än samma period förra året. 

— Förbundets prognos för resultat efter finansiella poster för helåret uppgår till 
1 188 tkr vilket är 8 724 tkr bättre än förra året (-7 536 tkr). Det prognostiserade 
resultat för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till — 9 300 tkr. 

— Förbundets balanskravsresultat prognostiseras uppgå till 1 188 tkr för 2021. 

— Förbundets eget kapital är negativt med 17 543 tkr och därmed är den ekonomiska 
situationen mycket allvarlig. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i Kommunallagen2  ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. Förbundet uppnår enligt dess egna bedömning de 
finansiella målen men inte inriktningsnnålen och därmed inte kraven för god ekonomisk 
hushållning. 

1  Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 

1 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3  framgår att kommunala förbund ska 
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

V Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 
Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet 
till kommunfullmäktige. 

2.2 Avgränsning 

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR' och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 

5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 

✓ Interna regelverk och instruktioner 

✓ Direktionsbeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de beslutade målen för 
ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen på Stenungssunds kommun. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument 

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän 

✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att 
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

3.2 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål, inklusive 14 
prestationsmål, för verksamheten. God ekonomisk hushållning uppnås, enligt 
förbundets uppfattning, genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

I delårsrapporten görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan 
konstateras att arbetet pågår med samtliga inriktningsmål med en färdiggrad på totalt 
60 % samt att de finansiella målen är till 100 % uppfyllda. 

Förbundet bedömer i delårsrapporten att det inte uppnår god ekonomisk hushållning. 

3.2.1 Finansiella mål 

De finansiella målen är att: 

- Egen finansiering (exkl. industriavtal) ska uppgå till minst 7% av 
kommunbidraget. 

Under perioden har egenfinansieringen uppgått till 9% vilket innebär att målet uppnåtts 
till 100%. 

- Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 

Under perioden har inga reinvesteringar skatt utan enbart nyinvesteringar. 
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Vår bedömning är att förbundet ser ut att kunna nå de finansiella målen. Samtidigt 
noterar vi i likhet med föregående år att det är paradoxalt att de finansiella målen kan 
anses vara uppnådda när det finansiella resultatet är så svagt och den ekonomiska 
ställningen besvärande svag. 

3.2.2 Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålen är formulerade som inriktningsmål. 

lnriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera olyckor 
ska öka. 

lnriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska. 

lnriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred. 

lnriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer 
omfattande brand. 

lnriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom godtagbar tid 
och på ett effektivt sätt. 

Dessa inriktningsmål är sedan indelade i prestationsmål vilka mäts i utfall om 0 - 100%. 
Prestationsmålen är sedan i sin tur indelade i förebyggande och operativa 
prestationsmål. 

Sammantaget har förbundet gjort bedömningen att inriktningsmålen per 31 augusti är 
uppnådda till 60%. 

Vår bedömning är att det är svårt att uttala sig om förbundets möjligheter att nå 
inriktningsmålen. Förbundets egen bedömning är att de operativa prestationsmålen i 
hög grad kommer att vara uppnådda vid årets slut medan de förebyggande enbart 
kommer uppnås till viss del. 

3.3 Balanskravsresultat 

Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i förvaltnings-
berättelsen. Ett eventuellt negativt balanskravsunderskott ska regleras senast tre år 
efter att det har konstaterats i årsredovisningen. En åtgärdsplan ska antas för hur en 
reglering ska ske. 

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat för 
året uppgår till 1 188 tkr (- 6 800 tkr). 
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Belopp i mnkr 

 

Utfall Utfall Budget Prognostiserad 
2021-08-31 2020-08-31 2021 avvikelse 

  

Verksamhetens intäkter 9,9 14,3 

2021 

0,1  10,7 

Verksamhetens kostnader -53,6 -46,2 -66,7 -11,1 
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Det finns ett ingående negativt balanskravsresultat om — 10 488 tkr. Av detta ska 4 831 
återställas senast under 2021 vilket innebär att förbundet inte enbart ska klara ett 
nollresultat utan även redovisa ett överskott på 4 831 tkr år 2021. 
Medlemskommunerna beslutade under hösten 2020 om en utökad budget till förbundet 
om 7 100 tkr. 

Tabellen nedan åskådliggör en avstämning av balanskravet. 

Balanskravsavstämning (tkr) 2018 2019 2020 2021 2021 p 

Ingående negativt balanskravsresultat 0 -4 831 -7244 -10 488 -10 488 

Årets balanskravsresultat -4 831 -2413 - 3 750 -7 055 1 188 

Utgående balanskravsresultat -4 831 -7 244 -10 994 -17 543 -9 300 

Aterställningskrav 4 831 

Då förbundet under åren 2018 till 2020 haft ett negativt resultat vid årsbokslutet har 
medlemskommunerna, i linje med förbundsordningen, årligen återställt detta genom att 
lämna utökade, i förhållande till budget, medlemsbidrag. Sammanlagt uppgår det 
underskott som reglerats till 22 nnnkr för de aktuella tre åren. 

Förbundsordning punkt 14: 
"Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna." 

Då förbundet vid bokslut 2021 prognostiserar ett negativt resultat om 9,3 nnnkr återstår 
detta för medlemskommunerna att genom utökade medlemsbidrag reglera. 

3.4 Resultaträkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

6 
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Avskrivningar -1,3 -1,7 -3,6 1,7 

Bidrag från medlemskommuner 37,2 31,6 55,7 0 

Återställande kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 10,8 

Stödbidrag Covid-19 0,0 0,7 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -5,8 0,0 

Arets resultat -7,0 -5,8 0,0 1,1 

Resultatet och avvikelser jämfört med budget förklaras utförligt i delårsrapporten. 

3.5 Balansräkning 

Belopp i mnkr 2021-08-31 2020-08-31 

Anläggningstillgångar 14,1 8,8 

Kortfristiga fordringar 23,5 19,8 

Kassa och Bank o 0 

Summa tillgångar 37,6 28,6 

Eget kapital exkl årets resultat -10,5 -6,7 

Årets resultat -7,0 -5,8 

Avsättningar till pensioner 11,2 7,2 

Checkräkningskredit 11,3 5,4 

Långfristiga skulder 3,4 5,1 

Kortfristiga skulder 29,2 23,3 

Summa eget kapital och skulder 37,6 28,6 

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
under perioden. Förbundet har ett negativt eget kapital om 17,5 mnkr. 

7 
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3.6 Redovisningsprinciper 

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 

I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett 
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten augusti 
2021 som den senaste årsredovisningen 2020. 

I årsredovisningen för 2020 anges att Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen 
(KL), tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak 
med Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) samt de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Göteborg den 4 november 2021 

Vilhelm Rundqvist 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Förbundsdirektören sammanfattar 
delåret
Under perioden har det hänt mycket inom 
ledningsstrukturen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF).
Sedan årsskiftet har förbundet ny ordförande och 
ledningen har under våren förändrats genom att 
tidigare förbundsdirektör och räddningschef tillika 
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har 
inneburit att ledningen inom SBRF numera även 
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under 
verksamhetsåret.

Samtliga kommuner inom förbundet har översänt 
intresseanmälningar för att ingå i RSG. Det 
tillsammans med tidigare ställningstaganden 
från berörda kommuner i förbundet samt 
fortsatta dialoger och beslut med ledningen 
för RSG kommer påverka framtida riktning för 
SBRF och berörda kommuner för att genomföra 
räddningstjänstuppdraget.

Ekonomin är fortfarande mycket ansträngd för 
förbundet och ledningen har kunnat identifiera 
några direkta åtgärder för att kunna begränsa 
eller stoppa kostnadsutvecklingen. Ledningen 
inom förbundet behöver fortsätta arbetet med att 
identifiera samt analysera tidigare upprättade beslut 
och ställningstaganden samt dess ekonomiska 
konsekvenser. Förslag på kommande justeringar 
och åtgärdsförslag kommer att presenteras för såväl 
direktion som medlemssamråd.

De senaste månadernas arbete har präglats av att  
identifiera samt förbereda för ett mer framåtriktat 
arbete för hösten, med syftet att få en strukturerad 
organisation för att säkerställa förbundets uppdrag 
som en effektiv och välorganiserad räddningstjänst. 
Det arbetet bedöms både bli tidskrävande och 
intensivt, här kommer ledningen behöva prioritera 
utifrån olika fokusområden och ställningstaganden 
som bedöms vara mer viktiga för förbundet i sin 
helhet.

Det samarbets-och samverkansavtal som finns 
mellan SBRF och Stenungsund kemiska industrier 
reviderades under 2016 och började att gälla från 
2017. Avtalstiden var tre år fram till 2020 och därefter 
förlängning på två år i taget. Avtalet sades upp för 
omförhandling under 2020 och upphör därmed att 
gälla vid årsskiftet 2021–22. 

Med anledning av dess upphörande kommer vissa 
förändringar i olika omfattningar att behöva ske som 
kan komma att beröra både SBRF och Industrin inför 
nästa år. I skrivande stund är den omfattningen inte 
klargjord. 
Framtida samverkan kommer alltid att behöva 
genomföras parterna emellan även efter årets slut, 
både när det avser övningar och annan samverkan 
som då regleras samt genomförs under Farlig 
verksamhet och Seveso lagstiftningen.

Förbundet har att hantera tidigare upprättade och 
pågående arbetsmiljöärenden vilket bland annat  
omfattar den fysiska arbetsmiljön på stationerna vid 
Kållekärr och Lilla Edet. Tidigare under sommaren 
fattade Lilla Edets kommun ett beslut som kommer 
möjliggöra för en ny brandstation i kommunen. Ett 
positivt besked då nuvarande brandstation inte är 
tillräckligt anpassad utifrån verksamhetens behov och 
därmed utgör ett arbetsmiljöproblem.
Förbundet behöver noggrant överväga placering 
av nya brandstationer utifrån dagens samt 
morgondagens olika riskbilder samt utbyggnad i 
aktuellt upptagningsområde. Ett arbete som tar 
och behöver ta tid för att säkerställa framtida 
beredskapsbehov.

Ledningen arbetar vidare med att upprätta underlag 
för lokalbehoven inom SBRF. 
Ledningen ser allvarligt på alla arbetsmiljöärenden 
och arbetet med att implementera ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är prioriterat under hösten. 

Sammanfattningsvis har perioden varit händelserik 
och till viss del turbulent för alla inom SBRF. 
SBRF står fortsatt med stora utmaningar inom 
många delar av organisationen för att skapa 
rätt förutsättningar för en välfungerande samt 
kostnadseffektiv räddningstjänstorganisation. Några 
av dem är identifierade men det fortsatta arbetet 
inom förbundet kommer pågå under resterande 
delen av året.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Biträdande Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 
övergripande och tydlig bild av verksamheten 
inom SBRF under perioden. Delårsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och följer 
i all väsentlighet rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR. 

Omvärldsanalys
Vid årsskiftet 2020/21 trädde förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft med 
syftet att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får 
genom förändringarna även utökade befogenheter 
att under vissa förutsättningar prioritera och fördela 
resurser. Förändringar i lagstiftningen innefattar 
följande områden: föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen för LSO 
ska inför 2022 revideras. Handlingsprogrammet 
är förbundets övergripande styrdokument och 
beskriver förmågan som förbundet behöver för att 
verka för uppdraget samt vad förbundet behöver 
uppfylla utifrån den riskbild som finns identifierad 
i upptagningsområdet. Tillsynsplanen för LSO 
beskriver både hur förbundet planerar, prioriterar och 
genomför det förebyggande arbetet. 
Både Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen 
för LSO kommer revideras och upprättas utifrån 
de nya direktiv samt riktlinjer som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
beslutat om avseende handlingsprogrammens och 
tillsynsplanernas utförande samt innehåll.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF omfattas av medlemskommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet. Inom förbundsområdet bor 
57 473 kommuninvånare (jämförelse år 2019: 56 902).  

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan 
på de finansiella 
rapporterna 

Pandemi covid-19 
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder fortsätter 
att upprättas för att minska smittspridning och 
att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att 
skydda personalen såväl på olycksplats som vid 
stationsarbetet. Utöver stärkt och förändrad 
skyddsutrustning samt rutiner till den operativa 
personalen har även förändringar gjorts hos den 
administrativa personalen där stora delar av 
personalen haft möjlighet att arbeta hemifrån. Alla 
fysiska externa utbildningsinsatser har varit inställda i 
syfte att minska smittspridning samt att det i ett tidigt 
skede av pandemin beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utbildningsverksamheten 
har ställt om och genomfört viss utbildning digitalt. 
Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med 
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR) 
genomförts för att uppnå samsyn i riktlinjer avseende 
rutiner för den operativa personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande 
verksamheten och ett mycket begränsat antal 
tillsynsärenden har kunnat påbörjas under första 
halvåret. Under hösten kommer tillsynsverksamheten 
åter att påbörjas utifrån upprättade riktlinjer. 
Sammantaget kan det komma att påverka det 
samlade resultatet som förväntas uppnås under 2021.

 
Samverkan
SBRF är en del av Räddsam VG, ett samverkansforum  
för räddningstjänstorganisationer inom Västra 
Götaland. Varje år genomförs två ledningskonferenser 
där samverkansfrågor och viktiga utvecklingsfrågor 
diskuteras. Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt 
viktigt och har betydelse i dialogen med statliga 
myndigheter och organisationer, inte minst när det 
avser remisser. Ett viktigt samarbete som ger tyngd i 
samtal med statliga myndigheter och organisationer. 

Ingångna avtal 
Förbundet har utökat sitt avtal med MSB till att 
även omfatta beredskap för att kunna fackla 
energigaser. Avtalet med nuvarande städföretag 
avseende utförandet av lokalvård för samtliga 
fastigheter är omförhandlat under året. Sotning och 
brandskyddskontroll har upphandlats under första 
halvåret, och de nya avtalen gäller sedan 1 september.

Större investeringar
Förbundets fordonspark har uppdaterats enligt 
tidigare upprättad investeringsplan genom inköp av 
en vattentankbil, en släckbil och en insatsledarbil.
Förbundet har vidare investerat i utrustning för att 
anpassa sin förmåga att genomföra digitala möten 
och videokonferenser.
För att säkerställa den operativa förmågan 
har investeringar gjorts genom inköp av nya 
räddningssågar för att öka förmågan till håltagning på 
tak samt tre nya värmekameror för att öka förmågan 
till livräddning och brandsläckning.

Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker varje månad där 
uppföljningen i april och augusti resulterar 
i en tertialrapport till och med april samt 
en delårsrapport för januari – augusti. Året 
summeras i en årsredovisning. Delårsrapporten 
och årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse till 
respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. Vidare 
skickas revisionsberättelsen samt årsredovisningen till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för 
godkännande och för årsredovisningen även bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av 
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet som sedan respektive 
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna 
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för 
statens tillsyn av verksamheten. 
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Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. 

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål och inriktning 
för arbetet utifrån beslutat handlingsprogram. 
Inriktningen kan komma att förändras beroende på 
politiska beslut och verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.

Stort larm - 
Drunkningsolycka 
Den 30 augusti kl 14.10 inkommer ett larm om 
drunkningstillbud till stationen i Lilla Edet, avseende en 
drunkningsolycka i älven norr om kraftstationen. 
Larmsamtalet kommer från en pojke som under sin 
promenad hem från skolan ser hur en person kämpar 
för sitt liv i älven. 

För att minska flödet och strömmen i älven beslutas 
det i ett tidigt skede att stänga ner kraftstationen. 
Systemledningen via Ledningscentralen i 
Räddningstjänsten storgöteborg (RSG) larmar utöver 
styrkorna i Lilla Edet även dykenhet från Göteborg. 

Från Lilla Edet åker en styrka till adressen med släckbil 
där man förbereder sig för ytlivräddning, samtidigt som 
den andra styrkan med båt åker mot iläggningsplatsen 
för sjösättning. 
Ytlivräddaren når den nödställde och kan snabbt ta sig 
tillbaka till land. 
Ambulansens Single Responder var första 
ambulansenhet på plats och kunde snabbt vara styrkan 
behjälplig. Dykarna från RSG kunde vända då de inte 
hunnit fram innan insatsen var klar. Den nödställde var 
kraftigt nedkyld men vid liv, trots att personen hade fått 
mycket vatten i sig.

Pojkens kvicka agerande, väl genomförd insats 
av personalen samt god samverkan genom 
systemledningen bidrog till att liv kunde räddas. 
Pojken som ringde och larmade kommer att kontaktas 
för utmärkelsen Rådig insats för sitt civilkurage där han 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet på en 
medmänniska. 
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare som tillsammans arbetar för med-
borgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare arbetar 
för att nå visionen om ett tryggt och säkert samhälle 
för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område. Visio-
nen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” införlivas 
genom förbundets inriktningsmål, i syfte att skapa en 
bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2021 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fem inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. 

Inriktningsmål
Målen som i SBRF definieras som inriktningsmål 
beskriver syfte och inriktning och är ett uttryck för den 
politiska viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten 
och stäms av både i hel- och delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 % där 100 % betyder 
att målet är helt uppfyllt. För att få en indikation 
på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas ett 
medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av 
måluppfyllnad utförs är dels chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög ut-
sträckning påverkad med anledning av den pågående 
Covid-19 pandemin. Striktare rekommendationer från 
samhället och förbundets framtagna riktlinjer med an-
ledning av Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
per augusti uppskattas till 60%. Med anledning 
av nedanstående resultat samt tillsammans med 
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs vilka 
åtgärder som kommer att vidtas.
Prognos av måluppföljningen för helåret pekar 
på att de finansiella målen uppfylls till 100%, de 
förebyggande  målen uppfylls till 96% samt att de 
operativa målen uppfylls till 80%. 
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Prognos Kommentar

1 100% 100%
Utfallet för perioden är att 
egenfinansiering uppgår till 9%, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 - 100% Under perioden har inga reinvesteringar 
skett, utan enbart nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Prognos Kommentar

1E 100% 100% Samtlig personal har genomgått 
utbildning.

1F 50% 95% Genomförs regelbundet. Dock har alla 
upptäckter inte rapporterats vidare.

1G 50% 95% Genomförs efter avslutad insats, dock sker 
inte uppföljning vid samtliga insatser. 

Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i 
trafiken ska minska

Utfall Prognos Kommentar

3E   100% 100% Genomförd.
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Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtom-
kring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.

Risknivån för invånare och 
besökare skall ej öka och 
om möjligt minska med 
avseende på olyckor med 
farliga ämnen och ras/
skred

Utfall Prognos Kommentar

5A 40% 80-100%
Sker vid tillsyn, samverkan med 
länsstyrelsen, mm. Har pga Covid-19 inte 
kunnat utföras i samma omfattning som 
tidigare. 

5B 50% 100% Skett främst vid översiktsplans arbete 
samt detaljplaner.

5C 50% 100%
Räddningstjänsten ingår i kommunens 
plansamverkansgrupp, samt är 
remissinstans vid framtagandet av 
samtliga detaljplaner.

5D 50% 100% Information på hemsida, samt minst vart 
tredje år via utskick.

5E - 100% Genomförande planeras till hösten.

5F 10% 80%
Kommer delvis att genomföras under 
hösten. Eventuellt fortsatt arbete under 
våren 2022. 

5G 80% 100%

Övningsverksamhet med olika styrkor har 
med anledning av Covid-19 inte kunnat 
genomföras till fullo under perioden. 
Genom minskad smittspridning i samhället 
och vidtagna säkerhetsåtgärder har 
övningsverksamheten kunnat återupptas. 
Målet förväntas uppnås. 
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Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. 

Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till större och mer 
omfattande brand

Utfall Prognos Kommentar

6E 50% 75% Delvis utveckling av teknik och metod, 
målet förväntas inte uppnås helt. 

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska 
påbörjas och genomföras 
inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt

Utfall Prognos Kommentar

7-B 80% 80%
Viss anpassning är genomförd, till följd av 
begränsning i och med Covid-19 förväntas 
målet inte uppnås helt.

7-C 30% 50%
På grund av instruktörsbrist har utbildning 
ej kunnat påbörjas. Målet förväntas inte 
uppnås helt. 
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Utfallet för perioden är negativt och uppgår till 
-7 055 tkr, vilket kan jämföras med utfallet för samma 
period föregående år som var negativt 5 849 tkr. 
Prognosen för helår är, efter återställande av 2020 
års underskott 10 488 tkr, positivt med 1 188 tkr. 
2020 års underskott med 10 488 tkr förväntas täckas 
efter beslut i respektive medlemskommun. Inför 2021 
beslutade medlemskommunernas fullmäktige om 
en utökad budget till förbundet om 7 100 tkr. Detta 
utrymme gav förbundet möjlighet att stärka upp den 
operativa förmågan som förbundets riskbild kräver.
Det negativa resultatet för perioden uppstår till följd 
av en rad faktorer. För att bibehålla den operativa 
förmågan har förbundet haft högre kostnader 
för inköp av personal både vad gäller heltid- och 
beredskapspersonal. Den högre kostnaden handlar 
främst om att vakanser på beredskapstjänsterna 
ersatts med heltidspersonal, istället för personal 
i beredskap, vilket har speglat sig i högre tim- 
och övertidskostnader än budgeterat. Förutom 
personalkostnaderna i den operativa organisationen 
är de största kostnadsdrivande posterna för 
perioden ökad kostnad för HR resurs i samband 
med en resursförstärkning, ökade kostnader för 
företagshälsovård samt personalkostnader för 
rehabilitering. Periodens utfall för kapitalkostnader är 
bättre än vad som budgeterats då flera investeringar 
inte genomförts i den takt som planerats. Detta i 
avvaktan på beslut om förbundets framtid. Övriga 
kostnader och då speciellt kostnader för reparationer 
av förbundets fordon har ökat. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrade 
livslängdsantaganden på kommunanställda 
och pensionerade kommunanställda har både 
pensionsavsättningen och kostnaden för perioden 
ökat. 

Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn 
är lägre jämfört med budget främst beroende på 
pandemin. Statsbidrag med anledning av Covid 19 
har minskat jämfört med föregående år till följd av 
ändrade ersättningsvillkor.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas 
inom tre år. Förbundet har gjort en anmodan till 
medlemskommunerna att täcka underskottet för 2020 
med 10 488 tkr. Efter att samtliga medlemskommuner 
fattat beslut i respektive fullmäktige kommer 
fakturering att ske. Förväntad prognos på helår 
2021 är positiv med 1 188 tkr. Direktionen för SBRF 
kommer att hemställa hos medlemskommunerna 
om reglering av underskott när resultatet för 2021 
är känt. Underskottet för 2021 kommer att hanteras 
som en fordran på medlemskommunerna i bokslutet 
vilket är en förutsättning för kommande dialog vid ett 
eventuellt medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020 2021-
aug

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
 - Samtliga realisationsvinster - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 832 -2 413 -3 750 - 7 055
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Balanskravsresultat -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med 
-7 055 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag) 
uppgår till 10 771 tkr. Under perioden har 
statsbidrag med anledning av Covid 19 minskat till 
följd av ändrade ersättningsvillkor. Under rådande 
omständigheter med pandemin är förbundets intäkter 
avseende externa utbildningar och tillsynsverksamhet 
på samma låga nivå jämfört med föregående år, 
medan intäkter för obefogade automatiska brandlarm 
har ökat jämfört med föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår 
till 54 980 tkr, att jämföra med 48 089 tkr 2020.  
Personalkostnaderna är den enskilt största 
kostnadsposten och utgör 70% av förbundets totala 
kostnader. Personalkostnaderna har ökat både 
vad gäller kostnader i samband med rehabilitering 
samt kostnader för tim- och övertidsersättning.  
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning samt inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och beredskapspersonal varit nödvändig, vilket 
inneburit att bemanningen inte kunnat anpassas till 
budget. 

Pensionsavsättningen innefattar avsättning 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension. För 2021 är 
avsättningen uppräknad enligt beslut i SKR styrelse, 
med ett ökat livslängdsantaganden där anställda inom 
den kommunala sektorn lever längre än genomsnittet 
och då främst män. För förbundets del innebär detta 
en extra avsättning för perioden med 1 200 tkr. 
Pensionsavsättningen är baserad på uppgifter från 
KPA pension per 2021-08-31.  

Övriga kostnader för perioden har ökat jämfört med 
budget. De största kostnadsposterna är merkostnader 
för företagshälsovård, reparation av främst 
höjdfordon samt högre kostnader för HR resurs. Årets 
utfall för kapitalkostnader är lägre än budgeterat. 
Några större investeringar har senarelagts jämfört 
med vad som budgeterats.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår för perioden 
till 50 tkr, där räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 41 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Periodens avskrivningskostnader är bättre än 
budget med 1 115 tkr. Förbundets fordonspark har 
uppdaterats enligt tidigare upprättad investeringsplan 
genom inköp av en vattentankbil, en släckbil och 
en insatsledarbil. Förbundet har vidare investerat i 
utrustning för att anpassa sin förmåga att genomföra 
digitala möten och videokonferenser. För att 
säkerställa den operativa förmågan har investeringar 
gjorts genom inköp av nya räddningssågar för att 
öka förmågan till håltagning på tak samt tre nya 
värmekameror för att öka förmågan till livräddning 
och brandsläckning. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 11 221 tkr. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår 
till 2 715 tkr. Reverslån på 3 390 tkr finns 
upptagna med medlemskommunerna avseende 
övertagande av befintliga anläggningstillgångar. 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras 
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en 
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med samma period föregående år och uppgår till 
-46,5 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har av direktionen tilldelats 
ett uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som 
har i uppdrag att identifiera och ta fram riktlinjer 
för hur organisationen skall rekrytera och behålla 
RiB-personal på ett effektivt och hållbart sätt för 
framtiden.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2021-07-31 till 48 personer. 

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt 
under våren en medarbetarenkät för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)  
för personalen med hjälp av företagshälsovården. 
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-
enkäten kommer utföras internt inom förbundet 
och presenteras under hösten för alla medarbetare 
samt hur det efterföljande arbetet ska ske med att 
säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom samtliga 
delar av förbundet med återkommande uppföljning 
och utvärdering. Det arbetet kommer fortlöpa under 
hösten. 
Vidare har arbetet med att hantera sedan tidigare 
uppkomna arbetsmiljöärende gällande stationen i 
Kållekärr och i Lilla Edet fortlöpt och kommer även det 
att fortsätta under hösten i samverkan med berörda.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 juli 2021 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 66 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 62 och antalet 
visstidsanställda var fyra. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på RiB-
avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 92 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 55 91
Kvinnor 7 1
Totalt 62 92

Sysselsättningsgrad
Av de 62 tillsvidareanställda har 61 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2021 var 
3,93 % vilket är en minskning med 3,17 % jämfört 
med 2020. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken är 
framtagen den 31 juli och gäller månadsavlönade (AB) 
alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-juli 
2020

jan-juli 
2021

< 29 år 0 % 1,01 %
30-49 år  9,7 % 4,08 %
> 50 år 5,2 % 5,99 %
Totalt 7,1 % 3,93 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2021 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i 
beredskap (RiB) 2,87 %. 

Fördelning av anställningar i förbundet
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Resultaträkning, tkr
Bokslut Utfall tom Utfall tom Budget Prognos 

avvikelse
2020 2020-08 2021-08 2021 2021

Verksamhetens intäkter 15 917 9 875 10 750 14 733 80

Verksamhetens kostnader -71 875 -46 264 -53 610 -66 750 -11 101

Avskrivningar -2 612 -1 750 -1 320 -3 654 1 700

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -38 139 -44 180 -55 671 -9 321

Kommunbidrag 47 443 31 629 37 154 55 729 0

Kommunbidrag återställande underskott 2017-
2019

6 739 - - - -

Kommunbidrag återställande underskott 2020 - - - - 10 488

Statsbidrag Covid-19 735 735 21 0 21

Verksamhetens resultat -3 653 -5 775 -7 005 58 1 188

Finansiella intäkter 4 - - - -

Finansiella kostnader -101 -74 -50 -58 0

Resultat efter finansiella poster -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Bokslut Utfall Utfall
2020 2020-08 2021-08

Maskiner och inventarier 8 206 8 831  14 126 

Anläggningstillgångar 8 206 8 831  14 126 
Kortfristiga fordringar 2 651 19 791  23 564 

Plusgiro Nordea 1 275 - -

Omsättningstillgångar 3 926 19 791  23 564 
TILLGÅNGAR 12 132 28 622  37 690 
Ingående eget kapital -6 738 -6 738 -10 488 

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 

Eget kapital -10 488 -12 587 -17 543 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 003 5 851  9 030 

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 699 1 420  2 191 

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 7 271  11 221 

Checkräkningskredit 0 5 429  11 326 

Långfristiga skulder 4 380 5 137  3 390 

Kortfristiga skulder 9 538 23 372  29 296 

Skulder 13 918 33 938  44 012 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 28 622  37 690 

Soliditet -86,4% -44,0% -46,5%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr

Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport augusti 2021 som den senaste 
årsredovisningen 2020.
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LÄGG IN BILD

 
Kommentarer till 
augustiresultatet och 
prognos 2021
Resultatet för perioden är negativt och uppgår 
till -7 055 tkr. Prognosen för helår är positivt och 
uppgår till 1 188 tkr. Under hösten 2021 kommer 
2020 års underskott om 10 488 tkr att regleras av 
medlemskommunerna. Övriga avvikelser presenteras 
mer i den ekonomiska analysen, samt nedan i varje 
verksamhet. 

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 127 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. Prognos för helår beräknas till  
50 tkr.

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande som innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, redovisar 
för perioden ett underskott om 1 782 tkr. Under 
perioden har flera personer inom förbundsledningen 
lämnat sina befattningar. Dessa tjänster har 
tillsatts. Personalkostnaderna per augusti är högre 
än vad som budgeterats. Övriga poster som varit 
kostnadsdrivande under perioden är kostnader för 
företagshälsovård, ökat behov av HR resurs samt 
fastighetsrelaterade kostnader. Prognostiserat 
underskott är 2 570 tkr.

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 5 153 tkr per augusti. Prognos för helåret beräknas 
till ett underskott på 6 800 tkr. Underskottet för 
den operativa verksamheten förklaras främst med 
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den 
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av 
att köpa in personal för att besätta vakanser främst 
i RIB organisationen. Orsaken är personalbrist och 
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa 
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med 
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen inte 
kunnat anpassats till budget. 

Bra samt effektiv personalplanering är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning, 
då förbundet historiskt inte genomfört samt 
implementerat ett personalplaneringssystem som är 
förbundsövergripande blir utfallet efter sommaren 
höga personalkostnader. 

Kostnaderna för rehabilitering har ökat. Vad gäller 
övriga kostnader har kostnader avseende reparation 
av förbundets fordon, främst höjdfordon ökat 
jämfört med budget. Även kostnader för klädinköp 
till nyanställda avviker från budget. Intäkterna för 
perioden har ökat, främst vad gäller automatiska 
brandlarm.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör Covid 19.

Tkr

Bokslut 2020 Utfall tom  
2021-08

Budget tom   
2021-08

Avvikelse Prognos  
avvikelse

2021
Förtroendevalda -395 -299 -426 127 50
Förbundsövergripande -13 880 -10 135 -8 353 -1 782 -2 570
Operativ avdelning -34 822 -29 056 -23 903 -5 153 -6 800
Förebyggande avdelning -3 495 -2 217 -2 036 -181 -200
Avskrivningar -2 612 -1 320 -2 435 1 115 1 700
Nettokostnad -55 204 -43 027 -37 153 -5 874 -7 820
Finansverksamhet 43 980 35 952 37 153 -1 201 -1 500
Statsbidrag Covid-19 735 20 - 20 20
Medlemsintäkt 2017-2019 års 
underskott

6 739 - - 0 -

Medlemsintäkt 2020 års 
underskott

- - - - 10 488

Årets resultat -3 750 -7 055 0 -7 055 1 188

DRIFTSREDOVISNING
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett 
underskott på 181 tkr. Underskottet förklaras nästan 
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat 
främst beroende på inställda externutbildningar. 
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök 
kunnat genomföras. Prognos för året är ett 
underskott om 200 tkr.

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positiv med 1 115 tkr. Prognos för helåret är plus 
1 700 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största 
delen på att flera av planerade investeringar skjutits 
framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat 
livslängdsantagande på kommunanställda främst 
män och pensionerade kommunanställda har både 
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner 
ökat med 1 200 tkr. Prognostiserad pensionskostnad 
för helår är ett underskott på 1 500 tkr.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat 
intäkterna med totalt 20 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts per augusti 2021. 

Under perioden har förbundet investerat i ny 
tankbil/lastväxlare, värmekamera, slang och 
konferensutrustning. Pågående investeringar 
är släckbil, personbil samt utrustning till 
övningsanläggning. Flera större investeringar är 
framflyttade i tiden i avvaktan på förbundets framtida 
organisation.

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2021

Utfall tom 
2021-08

Avvikelse Kommentar

Tankbil/lastväxlare 2 400 2 344 -56 Avslutad
Slang 160 144 -16 Avslutad

Räddningssågar 47 47 0 Avslutad
Utrustning reservbil 188 188 0 Avslutad
Värmekamera 207 207 0 Avslutad
Portabel AC utrustning 28 28 0 Avslutad
Konferensutrustning 100 100 0 Avslutad

Släckbil 4 300 4 370 70 Pågående

Personbil pickup 280 0 - Pågående

Utrustning till övningsanläggning 600 0 - Pågående

Summa 8 310 7 428 -2
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-02-08 
 

 
§ 15 
Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) 
Dnr KS 2022/45 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har hemställt hos respektive 
medlemskommun om en tilläggsbudget för 2022 om totalt 12 300 tkr. Lilla Edets 
kommuns andel är 2 726 tkr. 
 
På medlemsrådet den 13 januari 2022 presenterade ledningen för SBRF förslag på en 
tilläggsbudget utöver beslutad budget 2022. Tilläggsbudgeten består av tre delar. 
 

• En tillfällig utökning under 2022 som avser utökning av operativ chef (bitr 
Räddningschef). Idag innehas tjänsten som räddningschef och operativ chef av 
samma person. Vidare syftar den tillfälliga utökningen till att utöka med 
verksamhets- och utvecklingsledare, förstärkning av 100% HR samt 25% 
ekonomtjänst. 

• En permanent utökning i den operativa bemanningen med 6 stycken 
heltidspersonal samt två stycken räddningspersonal i beredskap (RIB). 

• Budgettillskott som täcker förändringar i samband med uppsägning av 
industriavtalet, helt relaterat till Stenungsunds kommun.  
 

Tilläggsbudgeten för 2022 ger förbundet förutsättningar att förbereda inför kommande 
samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg samt att stärka upp den operativa 
förmågan och möjliggöra att leva upp till arbetsmiljöverkets krav. Dessutom bidrar den 
till att säkerställa det kommunala räddningstjänstuppdraget.   
 
Den totala tilläggsbudgeten är på 12 300 tkr och fördelas mellan medlemskommunerna 
enligt nedan. 
 Tilläggsbudget 

2022 tkr 
Upphörande 
industriavtal tkr 

Summa 
tilläggsbudget 
tkr 

Varav tillfällig 
del 

Lilla Edet 2 726  2 726 941 
Tjörn 3 491  3 491 1 205 
Stenungsund 3 112 2 970 6 082 1 074 
Summa 9 330 2 970 12 300 3 220 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-27 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lilla Edets kommuns andel av 
tilläggsbudgeten till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, som uppgår till 2 
726 tkr. Det innebär att budgeten till SBRF för 2022 utökas med 2 726 tkr till totalt 19 
337 tkr. 
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Datum Dnr  
2022-01-27 KS 2022/45 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) 
 
Dnr KS 2022/45 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har hemställt hos respektive 
medlemskommun om en tilläggsbudget för 2022 om totalt 12 300 tkr. Lilla Edets 
kommuns andel är 2 726 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-27 
 
Bakgrund 
På medlemsrådet den 13 januari 2022 presenterade ledningen för SBRF förslag på en 
tilläggsbudget utöver beslutad budget 2022. Tilläggsbudgeten består av tre delar. 
 

• En tillfällig utökning under 2022 som avser utökning av operativ chef (bitr 
Räddningschef). Idag innehas tjänsten som räddningschef och operativ chef av 
samma person. Vidare syftar den tillfälliga utökningen till att utöka med 
verksamhets- och utvecklingsledare, förstärkning av 100% HR samt 25% 
ekonomtjänst. 

• En permanent utökning i den operativa bemanningen med 6 stycken 
heltidspersonal samt två stycken räddningspersonal i beredskap (RIB). 

• Budgettillskott som täcker förändringar i samband med uppsägning av 
industriavtalet, helt relaterat till Stenungsunds kommun.  
 

Tilläggsbudgeten för 2022 ger förbundet förutsättningar att förbereda inför kommande 
samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg samt att stärka upp den operativa 
förmågan och möjliggöra att leva upp till arbetsmiljöverkets krav. Dessutom bidrar den 
till att säkerställa det kommunala räddningstjänstuppdraget.   
 
Den totala tilläggsbudgeten är på 12 300 tkr och fördelas mellan medlemskommunerna 
enligt nedan. 
 Tilläggsbudget 

2022 tkr 
Upphörande 
industriavtal tkr 

Summa 
tilläggsbudget 
tkr 

Varav tillfällig 
del 

Lilla Edet 2 726  2 726 941 
Tjörn 3 491  3 491 1 205 
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Stenungsund 3 112 2 970 6 082 1 074 
Summa 9 330 2 970 12 300 3 220 
     

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lilla Edets kommuns andel av 
tilläggsbudgeten till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, som uppgår till 2 
726 tkr. Det innebär att budgeten till SBRF för 2022 utökas med 2 726 tkr till totalt 19 
337 tkr. 
 
 
 
 
Maria Olegård 
Tf kommunchef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
peter.m.johansson@sbrf.se 
lars.klevensparr@rsgbg.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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§ 16 
Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen Oskar 
Andersson 
Dnr KS 2022/28 
 
Sammanfattning 
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras. 
 
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2022-01-19 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Julia 
Färjhage eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Mona 
Burås Dieng i förening med antingen kommunchef Elisabeth Linderoth eller 
ekonomichef Jörgen Karlsson. 
 

- Stiftelsen Oskar Anderssons (organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage eller vid förfall för denne 
kommunstyrelsens vice ordförande Mona Burås Dieng i förening med antingen 
kommunchef Elisabeth Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson.  
 

- För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens 
ordförande Julia Färjhage, vice ordförande Mona Burås Dieng, kommunchef 
Elisabeth Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson, två i förening. 

-  
Löpande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
 
 

162



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-19 KS 2022/28 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen Oskar 
Andersson 
 
Dnr KS 2022/28 
 
Sammanfattning 
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras. 
 
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2022-01-19 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Julia 
Färjhage eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Mona 
Burås Dieng i förening med antingen kommunchef Elisabeth Linderoth eller 
ekonomichef Jörgen Karlsson. 
 

- Stiftelsen Oskar Anderssons (organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage eller vid förfall för denne 
kommunstyrelsens vice ordförande Mona Burås Dieng i förening med antingen 
kommunchef Elisabeth Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson.  
 

- För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens 
ordförande Julia Färjhage, vice ordförande Mona Burås Dieng, kommunchef 
Elisabeth Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson, två i förening. 
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Löpande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
 
 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
De utsedda  
Förvaltningsrätten (för lagakraftbevis) 
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§ 17 
Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026 
Dnr KS 2022/52 
 
Sammanfattning 
Kulturstrategi är ett prioriterad mål i Bildningsnämndens Mål och Resursplan för 2021. 
Syftet är att skapa en kommunövergripande strategi för att stödja samhällsutvecklingen. 
Avsikten med kulturstrategin är också att synliggöra kommunens förhållningssätt i 
kulturfrågor samt att prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Lilla Edets 
kulturpolitik. Genom att skapa en sådan strategi ökar möjlighet för att ha en tydlig 
riktning för beslutsfattare på alla nivåer.  
 
Kulturstrategin ska ses som ett styrdokument för kommunens kulturverksamheter. 
Kulturstrategin innehåller ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål. Kultur ska vara 
en självklar del av medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal 
verksamhet såväl på landsbygd som i tätort. Därför är kulturstrategin ett dokument för 
alla kommunens sektorer och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria 
kulturlivet och den enskilde invånaren.  
 
Kulturstrategin är ett långsiktigt och övergripande styrdokument för kultur fram till 
2026. Strategin kommer uppdateras och ändras vid behov. Tanken med kulturstrategins 
delstrategier är att dessa förverkligas och följs upp genom kommunens ordinarie 
verksamhets- och styrningsprocesser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-28 
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-25 
Förslag till kulturstrategiplan 2022-2026 
 
Sociala konsekvenser 
Strategin ska leda till följande effekter: 

• Skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö i kommunen.  
• Utveckla förutsättningar för eget kulturutövande för barn och unga i kommunen 

enligt barnkonventionen. 
• Skapa förutsättningar för integration av nyanlända  

 
 
Yrkande 
Johan Sösaeter Johansson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: 

1. Att på sida 3, under rubriken bärande principer stryka följande; ”Den andra 
principen handlar om armlängds avstånd. Den bygger på idén av tillit. Där politiska beslut 
verkar för att ge förutsättningar och bistå med medel, medan konst- och kulturområdenas 
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utveckling sker hos professionen.  Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga 
utvecklingen.” 

2. Att sektorn får i uppdrag att, lägga till "kulturarvet skall ges en särskilt framträdande 
plats i den offentliga konsten." Detta skrivs in under rubriken "Kultur i horisontellt 
perspektiv som ger möjlighet till kommunikation, tillgänglighet och 
medskapande".  enligt tidigare beslut fattat av kultur- och fritidsnämnden. 

3. Att stycket; ”När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger 
uttryck för och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt 
bebyggd miljö, sättas framför utmanande samtidskonst." skrivs in under rubriken 
"Medskapande" 

 
Peter Spjuth (V) yrkar avslag på Johan Sösaeter Johansson yrkande. 
 
Peter Spjuth (V) lämnar följande ändringsyrkande: 
Under rubriken ”Medskapande” ändras följande mening: Vi är öppna för att inkludera 
alla samhällsgrupper oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning 
eller personer med personer med funktionsvariationer. 
 
Zara Blidevik (M), Julia Färjhage (C) och Kjell Johansson (S) yrkar avslag på Johan 
Sösaeter Johansson yrkande och bifall till Peter Spjuths yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår vart och ett av Johan Sösaeter 
Johanssons yrkande och finner att samtliga yrkanden avslås. 
 
Därefter frågar ordföranden om ordföranden bifaller eller avslår Peter Spjuths yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar Kulturstretegiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026 men 
med följande ändring under ”Medskapande”: Vi är öppna för att inkludera alla 
samhällsgrupper oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
personer med personer med funktionsvariationer. 
 
 
Reservation 
Johan Sösaeter Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
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Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026 
 
Dnr KS 2022/52 
 
Sammanfattning 
Kulturstrategi är ett prioriterad mål i Bildningsnämndens Mål och Resursplan för 2021. 
Syftet är att skapa en kommunövergripande strategi för att stödja samhällsutvecklingen. 
Avsikten med kulturstrategin är också att synliggöra kommunens förhållningssätt i 
kulturfrågor samt att prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Lilla Edets 
kulturpolitik. Genom att skapa en sådan strategi ökar möjlighet för att ha en tydlig 
riktning för beslutsfattare på alla nivåer.  
 
Kulturstrategin ska ses som ett styrdokument för kommunens kulturverksamheter. 
Kulturstrategin innehåller ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål. Kultur ska vara 
en självklar del av medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal 
verksamhet såväl på landsbygd som i tätort. Därför är kulturstrategin ett dokument för 
alla kommunens sektorer och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria 
kulturlivet och den enskilde invånaren.  
 
Kulturstrategin är ett långsiktigt och övergripande styrdokument för kultur fram till 
2026. Strategin kommer uppdateras och ändras vid behov. Tanken med kulturstrategins 
delstrategier är att dessa förverkligas och följs upp genom kommunens ordinarie 
verksamhets- och styrningsprocesser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-28 
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-25 
Förslag till kulturstrategiplan 2022-2026 
 
Sociala konsekvenser 
Strategin ska leda till följande effekter: 

• Skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö i kommunen.  
• Utveckla förutsättningar för eget kulturutövande för barn och unga i kommunen 

enligt barnkonventionen. 
• Skapa förutsättningar för integration av nyanlända  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Kulturstretegiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026. 
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Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Bildningsnämnden 
Leif Gardtman, sektorchef 
Marit Foss Fredriksson, kulturchef 
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Kultur 
Kulturstrategiplan 2022 - 2026 

     
 
Inledning 
Kultur kan handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Kultur ger oss insikt, skapar empati, gör att 
vi växer som individer, får oss att känna delaktighet. Kultur kan utmana och beröra oss. Att definiera 
begreppet kultur är svårt, näst intill omöjligt. Vår kulturdefinition innefattar kulturarvet och de 
traditionella konstarterna, men vi ser också hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur ska 
vara bred, öppen, accepterande och gränslös.  

Kulturen har definitivt ett eget värde i sig men kan spela en viktig roll för utvecklingen av andra 
områden – till exempel besöksnäring, hälsa, utbildning och näringsliv. Ett rikt kulturliv kan vara en 
viktig konkurrensfördel för att öka attraktionskraften och skapa intresse för investeringar och 
nyföretagande. I den befolkningsutveckling som Lilla Edet befinner sig i, kommer utbudet av ett rikt 
kulturliv vara viktigt. Det är därför viktigt att se kulturen i ett vidare perspektiv i 
samhällsutvecklingen. 

Varför en kulturstrategi? 
Avsikten med kulturstrategin är att synliggöra kommunens förhållningssätt i kulturfrågor samt att 
prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Lilla Edets kulturpolitik. Kulturstrategin är en 
konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut handlingsriktningar och prioriterade 
områden. 

I Lilla Edets kommun är kultur en viktig del av en hållbar utveckling av samhället och bidrar till 
kommunens vision, Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! Med kraft och engagemang skapar 
vi ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett attraktivt samhälle. Vi ska 
tillsammans skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra.  

Kulturstrategin syftar också till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad fritid och ett 
nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. Kulturen ska finnas i 
medborgarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.  Kultur möjliggör för individen att 
pröva gränser, ifrågasätta rådande värderingar och värna om rätten att yttra sig fritt. 

Bärande principer 
I Lilla Edets kommun förhåller vi oss till samma principer som är vägledande i Västra 
Götalandsregionens Kulturstrategi.  Den ena är armkroksprincipen som betonar vikten av att vi verkar 
tillsammans. För att strategin ska kunna genomföras behöver kommunen, civilsamhället, föreningar, 
institutioner, näringsliv med mera samverka och sluta upp bakom idéen. Den andra principen handlar 
om armlängds avstånd. Den bygger på idén av tillit. Där politiska beslut verkar för att ge 
förutsättningar och bistå med medel, medan konst- och kulturområdenas utveckling sker hos 
professionen. Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga utvecklingen.  

  

”Om någon frågar mig vad kultur är så vet jag inte, men om ingen frågar så vet jag” 

fritt efter Augustinus
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Kultur 
Kulturstrategiplan 2022 - 2026 

     
 
Bakgrund 
Lilla Edets kommun har saknat en samlad kulturstrategiplan. Bildningsnämnden gav därför 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan. Det skapades en arbetsgrupp för att arbeta fram en 
kulturstrategi. Arbetsgruppen består av kulturchef, kultur- och bibliotekssamordnare samt samordnare 
för kulturskola. Samverkan med olika referensgrupper kvarstår vilket är ett mål vid revidering av 
framtida planer. Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för kommunen vilket också påverkar 
innehållet i den nya kulturstrategin. 

För att få vägledning i arbetet har arbetsgruppen varit i kontakt med Förvaltningen för 
Kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen. Vägledande i arbetet har varit ett antal dokument, se 
bilaga 1.  

Kulturstrategi 
Kulturstrategin ska ses som ett styrdokument för kommunens kulturverksamheter. Kulturstrategin 
innehåller ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål. Kultur ska vara en självklar del av 
medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal verksamhet såväl på landsbygd som i 
tätort. Därför är kulturstrategin ett dokument för alla kommunens sektorer och bolag med intentionen 
att påverka föreningslivet, det fria kulturlivet och den enskilde invånaren.  

Kulturstrategiska prioriteringsområden 
 

• Kultur i horisontellt perspektiv  

• Främja kultur för barn och unga  

• Kommunikation och möjlighet till medskapande 

• Varierat utbud av mötesplatser där Kulturhuset Eden är en central kulturell mötesplats 

Kultur i horisontellt perspektiv som ger möjlighet till kommunikation, tillgänglighet och 
medskapande - kommunens kulturverksamhet ska utformas och utvecklas utifrån hela kommunens 
perspektiv. Samverkan mellan sektorer, bolag, föreningsliv, fria kulturutövare med flera ska 
uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett rikare, varierat kulturutbud och tillgänglighet i alla 
kommunens delar. Kulturens kraft ska genomsyra all kommunal verksamhet och ses som en 
utvecklingsmetod för inkludering, vidgat deltagandet, folkhälsa, utveckling av mötesplatser och det 
offentliga rummet. Det kulturstrategiska utvecklingsområdet är allas angelägenhet. 

 
Främja kultur för barn och unga – kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen 
till barn och ungas perspektiv och behov. Barn och ungas drivkraft och kreativitet är vital för 
samhällets framtid och ska uppmuntras. Ett kreativt klimat för barn och unga är en betydande 
tillväxtfaktor. De har rätt till kulturupplevelser och eget skapande oavsett uttrycksform. Barn och unga 
ska kunna påverka kulturutbudet och ges möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig 
verksamhet. Ungdomars kulturintressen är ofta icke-traditionella, kan vara svåra att identifiera och är 
föränderliga. Kommunen ska ta tillvara och uppmärksamma barn och ungas kulturuttryck.  
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Kommunikation, tillgänglighet och möjlighet till medskapande – kommunens organisation för 
kultur ska leda utvecklingsarbetet i det horisontella perspektivet för att skapa förutsättningar för ett rikt 
kulturliv. Organisationen ska jobba med civilsamhället, utveckla dialogen med det fria kulturlivet, 
samarbeta mellan kommunala verksamheter, privatpersoner och näringsliv för att ge förutsättningar att 
utveckla kreativa näringar och ta tillvara kommuninvånarnas engagemang och kreativitet. 
Organisationen samarbetar också lokalt med föreningar, utvecklar kulturella nätverk och förstärker 
kommunikation och marknadsföring, samt utvecklar regionala samarbeten med Västra 
Götalandsregionen. 

 
Varierat utbud av mötesplatser där Kulturhuset Eden är en central kulturell mötesplats – med 
hjälp av kultur ges förutsättningar att utveckla attraktiva mötesplatser, inspirerande offentliga miljöer 
och tydliggöra Lilla Edets kommuns karaktär och historia. Kulturhuset Eden ska vara en central 
mötesplats för alla kommunens invånare. Lilla Edets kommun är spridd över ett stort geografiskt 
område och det är därför viktigt att skapa och ta tillvara mötesplatser i olika delar av kommunen.  Med 
ett horisontellt kulturperspektiv i samhällsplanering kan organisationen bidra till att skapa ett tryggt, 
friskt, socialt och ekonomisk hållbart samhälle.  

Delstrategier 
För att uppnå Lilla Edets vision, Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! finns tre övergripande 
strategier:  

Nytänkande 
Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och vill 
hela tiden utvecklas. 

I Lilla Edet ser vi möjligheter framför hinder och det ska det vara enkelt att kunna delta i 
kulturaktiviteter. Det gör vi genom ett öppet, tillåtande och välkomnande kulturhus. Vi underlättar för 
barn och ungdomar att komma till kulturhuset oavsett var i kommunen man har sitt boende. Genom att 
tänka nytt kring hur våra mötesplatser ser ut och var de är belägna kan vi skapa kulturaktiviteter inom 
hela kommunen. Genom ett brett samarbete mellan personal både inom och utom sektorn ska vi ta 
tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns. Vi väljer att ifrågasätta oss själva, våga utmana våra 
egna bilder och öppna dörren för det vi ännu inte känner till. 

Medskapande 
Vi har alla möjlighet att bidra och påverka och utgör alla en viktig del av vårt samhälle. Det finns en 
öppenhet och vi lyssnar till varandra. Med kraft, energi och engagemang går vi från ord till handling. 

I Lilla Edet ger vi förutsättningar till medskapande genom att ta reda på och ta tillvara medborgarnas 
tankar och idéer. Vi är öppna för att inkludera alla samhällsgrupper oberoende av kön, ålder eller 
etnisk tillhörighet. Vi vill ge förutsättningar för medborgarna att vara kreativa och utvecklas utifrån 
sina egna förmågor. Det ska vara enkelt att vara kulturaktör och vi är öppna för nya konstarter. I Lilla 
Edet samarbetar vi med olika föreningar till exempel i arbetat med att utveckla och ta vara på högtider 
och traditioner.  
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Hållbart 
Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling som omfattar såväl människa, miljön och 
ekonomin. Vi eftersträvar att ligga steget före, arbeta förebyggande och stärka det som är positivt. 
Våra resurser använder vi på ett effektivt och hållbart sätt. 

I Lilla Edet vågar vi bryta med gamla mönster för att bygga nytt. Vi går från enskilda 
kulturverksamheter till att skapa ett levande kulturhus där ”vi-känslan” är en viktig förutsättning för att 
lyckas. I Lilla Edets kommun ska alla barn och unga få möjlighet att utvecklas i olika konstformer 
oberoende av socioekonomiska eller geografiska förutsättningar och vi har en aktiv samverkan mellan 
förskola, skola och kulturverksamheter där vi prioriterar barn och elevers möjligheter att delta i 
kulturella aktiviteter. Vi samverkar med ungdomscoacherna för att skapa en meningsfull fritid för 
ungdomar.  I Lilla Edets kommun arbetar vi för hållbar och långsiktig verksamhet. 

Implementering och tillämpning 
 
Kulturstrategin kommer utöver samverkan internt inom kommunen även att förverkligas genom 
kommunens samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer.  

Kulturchef ska med stöd av strategin ansvara för att en Biblioteksplan och en Kulturskoleplan tas 
fram. 

Kommunens organisation för kultur ska fungera som ett stöd vid implementering och tillämpning av 
kulturstrategin.  

Uppföljning och vidare arbete 
Kulturstrategin är ett långsiktigt och övergripande styrdokument för kultur fram till 2026. Strategin 
kommer uppdateras och ändras vid behov. Tanken med kulturstrategins delstrategier är att dessa 
förverkligas och följs upp genom kommunens ordinarie verksamhets- och styrningsprocesser.  

För att varje sektor och bolag ska beakta ett kulturperspektiv i sina verksamheter bör kulturstrategin 
beslutas av Kommunfullmäktige. I kommande arbete med att revidera planen bör därför en 
arbetsgrupp med representanter från kommunens olika sektorer tillsattas. En referensgrupp från olika 
åldersgrupper, föreningar mm bör också finnas. 
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Bilaga 1 
 

Ny vision - Lilla Edets kommun 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 - Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se)  

untitled (barnombudsmannen.se) (Barnombudsmannen; Barns och ungas rätt till Kultur) 

FN:s barnkonvention  

Mål för kultur - Regeringen.se 
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§ 9 
Kulturstrategiplan 2022-2026 
Dnr BIN 2021/285 
 
Sammanfattning 
Sektorn har fått i uppdrag att ta fram en Kulturstrategiplan. Att skapa en Kulturstrategi 
är ett prioriterad mål i Bildningsnämndens Mål och Resursplan för 2021. Syftet är att 
skapa en kommunövergripande strategi för att stödja samhällsutvecklingen. Avsikten 
med kulturstrategin är också att synliggöra kommunens förhållningssätt i kulturfrågor 
samt att prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Lilla Edets kulturpolitik. 
Genom att skapa en sådan strategi ökar möjlighet för att ha en tydlig riktning för 
beslutsfattare på alla nivåer.  
 
Kulturstrategin ska ses som ett styrdokument för kommunens kulturverksamheter. 
Kulturstrategin innehåller ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål. Kultur ska vara 
en självklar del av medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal 
verksamhet såväl på landsbygd som i tätort. Därför är kulturstrategin ett dokument för 
alla kommunens sektorer och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria 
kulturlivet och den enskilde invånaren. Förvaltningen föreslår därför kulturstrategin bör 
lyftas vidare till Kommunfullmäktige för beslut.  
 
Kulturstrategin är ett långsiktigt och övergripande styrdokument för kultur fram till 
2026. Strategin kommer uppdateras och ändras vid behov. Tanken med kulturstrategins 
delstrategier är att dessa förverkligas och följs upp genom kommunens ordinarie 
verksamhets- och styrningsprocesser.  
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 5/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 
Förslag till Kulturstrategiplan daterad 2021-11-15 
 
Sociala konsekvenser 
Strategin ska leda till följande effekter: 

• Skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö i kommunen.  
• Utveckla förutsättningar för eget kulturutövande för barn och unga i kommunen 

enligt barnkonventionen. 
• Skapa förutsättningar för integration av nyanlända  

 
Yrkanden 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar  
Att på sida 3, under rubriken bärande principer stryka följande;  
”Den andra principen handlar om armlängds avstånd. Den bygger på idén av tillit. Där politiska 
beslut verkar för att ge förutsättningar och bistå med medel, medan konst- och kulturområdenas 
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utveckling sker hos professionen.  Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga 
utvecklingen.” 
 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD) 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan 
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter 
Johanssons förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Anna Chorell (M)  X  
Martin Rapp (S)  X  
Johanna Mörk (C)  X  
Paulina Svenungsson (C)  X  
Kimmo Tuomaala (L)  X  
Mats Trolin (MP)  X  
Harry Berglund (S)  X  
Linda Holmer Nordlund (V)  X  
Johan Sösaeter Johansson (SD) X   
Per Anders Sturk (SD) X   
Frej Dristig (SD) X   
Summa 3 8  
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Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar att 
Sektorn får i uppdrag att, innan kulturstrategiplanen skickas vidare, lägga till "kulturarvet 
skall ges en särskilt framträdande plats i den offentliga konsten." Detta skrivs in under 
rubriken "Kultur i horisontellt perspektiv som ger möjlighet till kommunikation, tillgänglighet och 
medskapande".  enligt tidigare beslut fattat av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD) 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan 
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter 
Johanssons förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Anna Chorell (M)  X  
Martin Rapp (S)  X  
Johanna Mörk (C)  X  
Paulina Svenungsson (C)  X  
Kimmo Tuomaala (L)  X  
Mats Trolin (MP)  X  
Harry Berglund (S)  X  
Linda Holmer Nordlund (V)  X  
Johan Sösaeter Johansson (SD) X   
Per Anders Sturk (SD) X   
Frej Dristig (SD) X   
Summa 3 8  
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Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar  
Att stycket; ”När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för 
och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas 
framför utmanande samtidskonst." skrivs in under rubriken "Medskapande" 
 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD) 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan 
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter 
Johanssons förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Anna Chorell (M)  X  
Martin Rapp (S)  X  
Johanna Mörk (C)  X  
Paulina Svenungsson (C)  X  
Kimmo Tuomaala (L)  X  
Mats Trolin (MP)  X  
Harry Berglund (S)  X  
Linda Holmer Nordlund (V)  X  
Johan Sösaeter Johansson (SD) X   
Per Anders Sturk (SD) X   
Frej Dristig (SD) X   
Summa 3 8  
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Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Kulturstrategiplan  
2022 – 2026.  
 
 
Reservation 
Johan Sösaeter Johansson (SD), Per Anders Sturk (SD) och Frej Dristig (SD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kulturchef 
Kommunfullmäktige 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-02-15 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-02-22 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 
starkströmsanläggning 

Maria Wagerland §1/2022 

2022-01-25 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/33 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 
starkströmsanläggning 
 
 

 

   
 Protokoll KSAU 2022-02-08 Julia Färjhage §1/2022 

2022-02-10   

        Protokoll 
   
 Entledigande av dataskyddsombud Maria Olegård §1/2022 

2022-01-03 Emma Zetterström  

KS 2021/51 Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen  Övriga delegeringsbeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§1/2022 
2022-01-05 ***Sekretess***  

KS 2021/426 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§2/2022 
2022-01-05 ***Sekretess***  

KS 2021/427 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Beslut om upphandling av en tjänst för livesändning 

av Kommunfullmäktige som tillhandahållning av en 
molntjänst för läker lagring av den sända materialet i 

Malin Krantz §1/2022 
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enligt med de lagar som finns. 

2022-01-13   

KS 2021/389 Inköp av livesändningar Upphandling 

   
 Markanvisningsavtal_undertecknat Maria Wagerland §3/2022 

2022-01-25 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2021/364 Markanvisning för Ström 1:207 och Ström 1:208, 
Ekeblad Bostad AB 
 

 

   
 Markanvisningsavtal_undertecknat Maria Wagerland §2/2022 

2022-01-25 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2021/365 Markanvisning för Ström 1:209, FB Bostad AB  

   
 Tjänst som ekonom, ref nr 2021183 Jörgen Karlsson §1/2022 

2022-01-27   

KS 2022/43 Tjänst som ekonom, ref nr 2021183 Tjänstetillsättning 

   
 Tjänst som Vikarierande samhällsvägledare, 

2021165 
Ellinor Östlund § 

2022-01-27   

KS 2022/44 Tjänst som Vikarierande samhällsvägledare, 
2021165 

Tjänstetillsättning 

   
 Resultat  202112 Kommunarkivarie registrator  Lilla 

Edets kommun 
Maria Olegård §2/2022 

2022-01-27   

KS 2022/47 Avslutad rekrytering: 202112 Kommunarkivarie 
registrator  Lilla Edets kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Resultat  2021132 Personalstrateg  Lilla Edets 

kommun 
Marianne Piiroinen §1/2022 

2022-01-27   

KS 2022/49 Avslutad rekrytering:  2021132 Personalstrateg  Lilla 
Edets kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Resultat  2021145 Ekonom  Lilla Edets kommun Jörgen Karlsson §2/2022 

2022-01-27   

KS 2022/50 Avslutad rekrytering: 2021145 Ekonom  Lilla Edets 
kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Resultat  2021158 Verksamhetscontroller  Lilla 

Edets kommun 
Karin Holmström §1/2022 

2022-01-27   

KS 2022/51 Avslutad rekrytering:  2021158 
Verksamhetscontroller  Lilla Edets kommun 

Tjänstetillsättning 
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 P-tillstånd avslag Carolina Allvin Bromar 

§3/2022 
2022-01-28 ***Sekretess***  

KS 2022/2 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§4/2022 
2022-01-28 ***Sekretess***  

KS 2022/36 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§5/2022 
2022-01-28 ***Sekretess***  

KS 2022/53 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§6/2022 
2022-01-28 ***Sekretess***  

KS 2022/35 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Beslut om lägsta timlön och månadslön för 

medarbetare inom Kommunals avtalsområde + 
Bilaga 

Marianne Piiroinen §2/2022 

2022-02-01 Kommunal  

KS 2022/13 Löneöversyn 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Ersättning till feriearbetare via 

arbetsmarknadsenheten sommaren 2022 
Marianne Piiroinen §3/2022 

2022-02-07   

KS 2022/13 Löneöversyn 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Höjning av ungdomslöner Marianne Piiroinen §4/2022 

2022-02-07   

KS 2022/13 Löneöversyn 2022 Övriga delegeringsbeslut 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS 2022.186     Myndighetstaxa SBRF 2022                           SBRF 
KS 2022.350     Protokollsrättelse 2021-12-01 Edethus 
KS 2022.379     Extra mötesprotokoll 2022-02-04 SBRF 
 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 Lena Töppner Nilsson
Sent:                                  Wed, 19 Jan 2022 11:15:51 +0000
To:                                      Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'; Tjörns kommun
Cc:                                      Lars Strandh; Johanna Nyberg; Agneta Pettersson Bell
Subject:                             Myndighetstaxa SBRF 2022
Attachments:                   Scan20220119-121311-3154_001.pdf.pdf, Myndighetstaxa SBRF 2022 utan 
TU.pdf

Hej  
 
Bifogar Myndighetstaxan och tillhörande protokollsutdrag för er kännedom. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Töppner Nilsson 
Kommunledningssekreterare 
_________________________
Tjörns kommun, Kommunkansliet, 
471 80  Skärhamn
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 08 direkt  
E-post: lena.toppner.nilsson@tjorn.se 
Internet: http://www.tjorn.se 
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From:                                 Lars Wijkmark
Sent:                                  Wed, 2 Feb 2022 16:02:51 +0000
To:                                      Annika Mändlo; Dan Petersson; Ingemar Ottosson (S); Julia Färjhage; Maria 
Olegård
Subject:                             Tryckfelslasse
Attachments:                   Protokoll nr 7 2021-12-01 i orginal.pdf

Hej 
 
Det insmög sig ett litet litet fel i tidigare översänt protokoll avseende plan för centrum. Det stod att vi 
hade fått plantillstånd vilket inte var helt rät. Det skall vara att vi sökt. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Lars Wijkmark 
VD 
Postadress: AB Edethus, Box 1016, 463 24 Lilla Edet 
Besöksadress: Stenhusvägen 3, Göta Industriområde, Göta 
Telefon vxl : 0520-494 100 
Telefon dir : 0520-494 109 
lars.wijkmark@edethus.se 
www.edethus.se 
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From:                                 Lena Töppner Nilsson
Sent:                                  Tue, 8 Feb 2022 07:30:37 +0000
To:                                      Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'; Tjörns kommun
Subject:                             SBRFs extra mötesprotokoll 2022-02-04
Attachments:                   Extramötes protokoll 4 februari 2022.pdf
Categories:                       KS

Hej  
 
Bifogar protokoll från SBRFs extramöte den 4 februari 2022. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Töppner Nilsson 
Kommunledningssekreterare 
_________________________
Tjörns kommun, Kommunkansliet, 
471 80  Skärhamn
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 08 direkt  
E-post: lena.toppner.nilsson@tjorn.se 
Internet: http://www.tjorn.se 
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