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§ 19 

Godkännande av dagordning 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 20 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 21 
Avsägelse från Annette Fransson (S) från uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersttare i 
kommunla pensionärsrådet, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Annette Fransson (S) inkom 2022-01-07 med begäran om entledigande från sina 
politiska uppdrag. Fyllnadsval gjordes på kommunfullmäktige den 24 januari. 
Resterande fyllnadsval ska göras av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-01-07 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utreda förutsättningarna att genomföra 
fyllnadsval genom lagen om proportionellt valsätt. 
 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar avslag Peter Spjuths yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för återremiss 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C)   X 
Mona Burås Dieng (S)  X  
Zara Blidevik (M)   X 
Marie-Louise Nielsen (KD)   X 
Michelle Winkel (L)   X 
Mats Trolin (MP)   X 
Kjell Johansson (S)  X  
Peter Spjuth (V)  X  
Frej Dristig (SD) X   
Johan Söaeter Johansson (SD) X   
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Andreas Freiholtz (SD) X   
 3 3  

 
Omröstningen utfaller med 3 ja-röser och 3 nej-röster. Med ordförandens utslagsröst 
beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utreda förutsättningarna att genomföra 
fyllnadsval genom lagen om proportionellt valsätt. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 22 
GDPR - hur arbetar vi i Lilla Edets kommn 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Presentation av kommunens dataskyddsorganisation som är uppbyggd i flera nivåer 
men där samtliga sektorer är representerade. 
Tjänsten som dataskyddsombud köps av Göteborgsregionen. 
Presentationen innehåller även information vilka frågor vi arbetar med, vilka 
granskningar dataskyddsombudet gjort och vilka förutsättningar som gäller samt vilka 
frågor som kommer prioriteras framöver. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 23 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Lokalförsörjningsplan 2022 innebär inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder (inkl uppföljningen) 
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§ 24 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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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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. 
 
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. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Budgetberedningen 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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§ 25 
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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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
Tjänsteskrivelse, daterade 2021-12-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökanden står för samtliga kostnader för planarbetet enligt planavtal, dock behöver 
personella resurser vara tillgängliga. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anteckningar informationen. 
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§ 26 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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.  
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar förstudien som underlag i det fortsatta arbetet och beslutar att 
nya detaljplaner ska tas fram för Östra Berg. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, chef för sektor samhälle 
Maria Wagerland, chef för planerings- och exploateringsenheten 
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§ 27 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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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Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen begär att AB Edethus tar fram ett lokalplaneringsunderlag på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund/Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter 
återkommer till kommunstyrelsen med lokalplanerings-underlaget som grund för beslut 
för projektering. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen begär att AB Edethus tar fram ett lokalplaneringsunderlag på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund/Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter 
återkommer till kommunstyrelsen med lokalplanerings-underlaget som grund för beslut 
för projektering. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
AB Edethus 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lars Klevensparr, SBRF 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschefen 
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§ 28 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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.  
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen och prioriteringsordningen för 
kommande planarbete på översiktlig nivå daterad 2022-01-24. 
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Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 29 
Information om exploateringsprojekt 
Dnr KS 2022/30 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående och kommande exploateringsprojekt i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 30 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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) och Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 

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. 

 

22



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-02-22 
 

Beslutet expedieras till 
Anna Berlin, enhetschef Stadsmiljö 
Maria Wagerland, enhetschef Plan och exploatering 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Olegård, tf kommunchef 
Ale kommun 
 
 
 

23



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-02-22 
 

 
§ 31 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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. 
 
 
Beslut 

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. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
SGI 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 32 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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. 
 
Beslut 

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. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
SGI 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 33 
Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr KS 2022/84 
 
Sammanfattning 
 
  

 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 
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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 enligt med de lagar som finns. 

Malin Krantz 
§1/2022 

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 
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 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 

   
 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***  
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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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Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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§ 34 
Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
KS 2022.186     Myndighetstaxa SBRF 2022                           SBRF 
KS 2022.350     Protokollsrättelse 2021-12-01 Edethus 
KS 2022.379     Extra mötesprotokoll 2022-02-04 SBRF 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 35 
Information från SOLTAK AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Aktuell information från Soltak AB som bl a att styrelsen behandlat Årsredovisning 
2021 och att nya ledamöter valts in i styrelsen. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 36 
Information från SBRF 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Aktuell information om besluten om att ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) och vad som behöver göras för att avveckla SBRF och inför 
medlemskapet i RSG. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 37 
Information om ansökan om statsbidrag för ekonomi i balans 
(Kommunakuten) 
Dnr KS 2021/296 
 
Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat att införa ett riktat tillfälligt statsbidrag till kommuner och 
regionen som behöver vidta åtgärder för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. 
Grundkriteriet för att vara berättigad att söka bidraget är att kommunen/regionen har en 
negativ soliditet vid åtgången av år 2020. Det finns 25 kommuner och 9 regioner som är 
berättigade att söka statsbidraget. Lilla Edet är tillsammans med Färgelanda de två 
kommuner i Västsverige som är berättigade att söka och Västra Götaland är en av de nio 
regionerna. 
 
Målet är att statsbidraget ska medverka till att kommunen/regionen når ”en ekonomi i 
balans och god ekonomisk hushållning” (förordning 2021:820). Bidrag kan sökas vid ett 
tillfälle för omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som genomförs 2022-2024 
och som ger både direkta och långsiktiga effekter. Ansökan ska lämnas in till 
Kammarkollegiet, som svarar för handläggningen, senast den 31 mars 2022. Besluten 
om stöd fattas av den tillfälligt inrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans 
som har fyra beslutsmöten under perioden april-augusti 2022. Ansökan ska vara 
politiskt förankrad vad gäller inriktning och omfattning. 
 
Totalt finns i nuläget 750 miljoner avsatt att fördela och stödet kommer att prioriteras 
till de sökande där delegationen anser att behoven är störst. Man kommer att bedöma 
bland annat nivån på skattesats, demografi mm och givetvis innehållet i föreslagna 
åtgärder. Det innebär även att vissa sökande kommuner/regioner kan bli utan stöd. 
Handläggningen av ansökningarna kommer att ske i dialog med möjligheter till 
förklaringar och kompletteringar. 
Ansökan ska göras enligt en struktur och blankett som finns på Kammarkollegiets 
hemsida. En ansökan om statsbidraget ska innehålla: 
 
➢ Fem år i sammandrag (ekonomisk sammanställning) 
➢ Senast beslutade ekonomiska treårsplan 
➢ Beskrivning av ekonomisk situation nu och framåt 
➢ Åtgärder för ekonomi i balans. VAD ska genomföras, varför, kostnad, effekter 

vid slutredovisning, effekter på lång sikt 
➢ Formalia; bland annat politisk förankring av ansökan och dess inriktning 

 
Slutligt beslut att lämna in ansökan med beskriven inriktning fattas på kommunstyrelsen 
den 22 mars. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 38 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. 
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§ 39 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-27 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utökningen finansieras genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 2 726 
tkr. Årets budgeterade resultat uppgår därefter till 14 745 tkr 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
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. Utökningen finansieras genom ökade skatteintäkter. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
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. Utökningen finansieras genom ökade skatteintäkter. 
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§ 40 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2022-01-19 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
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. 

-  
Löpande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
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Beslutet expedieras till 
De utsedda firmatecknarna 
Förvaltningsrätten (för lagakraftbevis) 
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§ 41 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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  
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Yrkande 
Frej Dristig (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 
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" 

 
 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till Frej Dristigs yrkande. 
 
Peter Spjuth (V), Zara Blidevik (M), Marie-Louise Nielsen (MP), och Mona Burås 
Dieng (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyreslen bifaller eller avslår Frej Dristig första 
ändringsyrkande och finner att yrkandet avslås. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bialler eller avslår Frej Dristigs andra 
ändringsyrkande och finner att yrkandet avslås. 
 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för bifall till Frej Dristigs andra ändringsyrkande 
Nej-röst för avslag av Frej Dristigs andra ändringsyrkande 
 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C)  X  
Mona Burås Dieng (S)  X  
Zara Blidevik (M)  X  
Marie-Louise Nielsen (KD)  X  
Michelle Winkel (L)  X  
Mats Trolin (MP)  X  
Kjell Johansson (S)  X  
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Peter Spjuth (V)  X  
Frej Dristig (SD) X   
Jari Kalliomäki (SD) X   
Andreas Freiholtz (SD) X   
 3 8  

 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 8 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed 
avslagit ändringsyrkandet. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs 
tredje ändringsyrkande och finner att yrkandet avslås. 
 
Till sist konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
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 funktionsvariationer. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Jari Kalliomäki (SD) och Andreas Freiholtz (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 
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§ 42 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Mona Burås Dieng (S) är invald till ledamot i styrgrupperna för Arbetsmarknad och 
Social välfärd. 
 
Gitte Caous tillträder 1 maj som ny förbundsdirektör. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 

46


	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordningen
	Beslut KS 2022-02-22
Godkännande av dagordningen

	Anmälan av jäv
	Beslut KS 2022-02-22
Anmälan av jäv

	Avsägelse från Annette Fransson (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersttare i kommunla pensionärsrådet, samt fyllnadsval
	Beslut KS 2022-02-22
Avsägelse från Annette Fransson (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersttare i kommunla pensionärsrådet, samt fyllnadsval
	Sida 1
	Sida 2


	GDPR - hur arbetar vi i Lilla Edets kommn
	Beslut KS 2022-02-22
GDPR - hur arbetar vi i Lilla Edets kommn

	Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022
	Beslut KS 2022-02-22
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

	Lokalförsörjningsplan 2023
	Beslut KS 2022-02-22
Lokalförsörjningsplan 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Information om detaljplan Tingberg 4:26
	Beslut KS 2022-02-22
Information om detaljplan Tingberg 4:26
	Sida 1
	Sida 2


	Förstudie - Detaljplaner på Östra Berg
	Beslut KS 2022-02-22
Förstudie - Detaljplaner på Östra Berg
	Sida 1
	Sida 2


	Beställning av lokalplaneringsunderlag för ny brandstation i Lilla Edets kommun
	Beslut KS 2022-02-22
Beställning av lokalplaneringsunderlag för ny brandstation i Lilla Edets kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå
	Beslut KS 2022-02-22
Revidering av tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå
	Sida 1
	Sida 2


	Information om exploateringsprojekt
	Beslut KS 2022-02-22
Information om exploateringsprojekt

	Samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse
	Beslut KS 2022-02-22
Samhällsekonomisk utredning nytt mot Alvhem/ Lödöse
	Sida 1
	Sida 2


	Stabilitetshöjande åtgärder för Åsbräcka
	Beslut KS 2022-02-22
Stabilitetshöjande åtgärder för Åsbräcka
	Sida 1
	Sida 2


	Stabilitetshöjande åtgärder för Ballsered
	Beslut KS 2022-02-22
Stabilitetshöjande åtgärder för Ballsered
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KS 2022-02-22
Redovisning av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Anmälan av inkomna skrivelser
	Beslut KS 2022-02-22
Anmälan av inkomna skrivelser

	Information från SOLTAK AB
	Beslut KS 2022-02-22
Information från SOLTAK AB

	Information från SBRF
	Beslut KS 2022-02-22
Information från SBRF

	Information om ansökan om statsbidrag för ekonomi i balans (Kommunakuten)
	Beslut KS 2022-02-22
Information om ansökan om statsbidrag för ekonomi i balans (Kommunakuten)
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapport 2021, SBRF
	Beslut KS 2022-02-22
Delårsrapport 2021, SBRF

	Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
	Beslut KS 2022-02-22
Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
	Sida 1
	Sida 2


	Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen Oskar Andersson
	Beslut KS 2022-02-22
Firmatecknare för Lilla Edets kommun och Stiftelsen Oskar Andersson
	Sida 1
	Sida 2


	Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026
	Beslut KS 2022-02-22
Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Information från GR
	Beslut KS 2022-02-22
Information från GR


