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§ 43 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Information om planering med anledning av läget i Ukraina 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 44 
Anmälan av jäv 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Jari Kalliomäki (SD) anmäler jäv på §§ 49-51. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 45 
Avsägelse från Annette Fransson (S) från uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i 
kommunla pensionärsrådet, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Annette Fransson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige 
förrättade 2022-01-26 fyllnadsval av bl a ledamot i kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Annette Fransson 
 
Yrkande 
Kjell Johansson (S) föreslår Mona Burås Dieng (S) till ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
Frej Dristig (SD) föreslår Johan Sösaeter Johansson (SD) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen väljer Mona Burås Dieng eller Johan Sösaeter 
Johansson till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att 
kommunstyrelsen väljer Mona Burås Dieng. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. Då omröstningen avser personval sker omröstningen 
genom sluten omröstning. 
 
Ordföranden konstaterar att omröstningen utfallit med 3 röster på Mona Burås Dieng 
och 3 röster på Johan Sösaeter Johansson samt 5 stycken avstår från att rösta. 
Ordföranden kontaterar då att det får ske lottning mellan Mona Burås Dieng och Johan 
Sösaeter Johansson. Lottningen utfaller till Mona Burås Diengs fördel och ordföranden 
konstaterar att Mona Burås Dieng väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Till sist konstaterar ordföranden att det enbart föreligger ett förslag till ersättare i 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer Mona Burås Dieng (S) till ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden fram till 2022-12-31. 
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2. Kommunstyrelsen väljer Mona Burås Dieng  (S) till ersättare i kommunala 
pensionärsrådet för tiden fram till 2022-12-31. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Mona Burås Dieng 
Maria Olegård, administrativ chef 
Emma Zetterström, nämndsamordnare 
Annika Mändlo, registrator 
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§ 46 
Information om rekrytering av VD för AB Edethus 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Ordföranden i styrelsen för AB Edethus redogör för rekryteringsprocess av ny VD till 
bolaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 47 
Uppföljning kommunfullmäktiges målområden 
Dnr KS 2021/425 
 
Sammanfattning 
I Lilla Edets kommuns Mål– och resursplan fastställs målområden och uppdrag av 
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppgift att leda, samordna och följa upp 
kommunens arbete med de fastställda målområdena och uppdragen. Uppgiften ligger 
operativt hos kommunchefen på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunchefens 
ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och 
delaktighet från kommunens verksamheter. 
 
Under sammanträdet ges en uppföljning av de målområden som fastställts i Lilla Edets 
kommun Mål– och resurs plan 2021: 
 

• Bra boende och livsmiljöer 
• Ökad hälsa och välbefinnande 
• Hållbar miljö 
• Attraktivt företagaklimat 

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 48 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - nämnderna 
Dnr KS 2022/161 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap § 1 ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. 
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens 
ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. 
 
Vid dagens sammanträde redogör respektive nämnds presidie och sektorchef för 
följande frågeställningar: 
 

• Ekonomi på kort 2022-2023 och lång sikt 2024-2026 
• Nämndens grunduppdrag (uppföljning kritiska kvalitetsfaktorer, uppföljning 

reglementet) För bolag är det istället uppföljning av Ägardirektiv 
• Framtidsspaning för verksamheten och eventuella behov av 

verksamhetsförändringar 
• Eventuella uppdrag från KF 
• Intern kontroll  

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 49 
Ansökan om planbesked - Lödöse Varv 
Dnr KS 2021/413 
 
Sammanfattning 
AB Edethus har ansökt om planbesked för att ta fram en ny detaljplan på fastigheterna 
Klostret 4:2 och 4:3. Föreslaget planarbete omfattar Klostret 4:2 och 4:3 men även 
angränsande markområden kan komma att bli berörda av planarbetet.  
 
Syftet med ansökan är att undersöka möjligheterna för att ta fram en ny detaljplan för 
fastigheterna Klostret 4:2 och 4:3, nedan kallat Lödöse varv. Detaljplanen ska skapa 
förutsättningar för byggnation av bostäder, handel, kontor, industri samt annan 
verksamhet. Målsättningen från sökande är att skapa ett kvarter med blandad 
bebyggelse där flera olika verksamheter ryms. Enligt gällande detaljplan är platsen 
avsedd för industri.  
 
Planerings- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Edethus tagit fram en 
förstudie som undersökt möjligheterna för byggnation av bostäder, handel och 
verksamheter. Förstudien har fungerat som underlag i prövningen av planbeskedet. 
 
I prövningen har ett antal yttranden inkommit som alla visar på både utmaningar och 
möjligheter. Bedömningen är att det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för området 
för att skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse med flera olika 
användningsområden. Ett flertal olika utredningar och analyser kommer behövas, 
däribland en arkeologisk förstudie. Förstudien görs som ett första steg i planprocessen 
och efter detta förs dialog/avstämning med Edethus. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Ansökan om planbesked, daterad 2021-12-16 
Prövning av planbesked, daterad 2022-01-26 
Yttrande från stadsmiljö, daterad 2022-02-14 
Yttrande från bygglovsenheten, daterad 2022-02-14 
Yttrande angående naturmiljö, daterad 2022-02-14 
Yttrande angående hälsoskydd, daterad 2022-02-14 
Yttrande angående markmiljö, daterad 2022-02-14 
Yttrande från VA, daterad 2022-02-14 
Förstudie Lödöse varv, daterad 2022-02-15 
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Jäv 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Jari Kalliomäki (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Beslut 

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

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

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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§ 50 
Ansökan om planbesked - Gråsparven 2 
Dnr KS 2021/412 
 
Sammanfattning 
Sökande är intresserad av att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Gråsparven 2. 
Syftet är att möjliggöra annan markanvändning än räddningsstation som dagens 
detaljplan anger. Fastigheten är bebyggd med en brandstation som är i drift som inom 
några år kommer flyttas till annan plats.  

I ansökan anger sökande att de är intresserade av att pröva möjligheterna för flera olika 
användningsområden. Flera av de angivna användningsområdena kan vara möjliga. 
Vilket användningsområde som är bäst lämpat är inte möjligt att svara på i detta skede 
utan behöver prövas i samband med planläggningen då bland annat trafikfrågan utreds. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är nödvändigt att ta fram en ny 
detaljplan för att kunna använda och utveckla platsen till något annat än för en 
räddningsstation.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Ansökan om planbesked - Gråsparven 2, daterad 2021-12-16 
Planprövning, daterad 2022-01-26 
Komplettering från sökande, daterad 2022-02-03 
Remissvar VA, daterad 2022-02-10 
Remissvar hälsoskydd, daterad 2022-02-10 
Remissvar markmiljö, daterad 2022-02-10 
Remissvar kommunekolog, daterad 2022-02-10 
Remissvar stadsmiljö och trafik, daterad 2022-02-10 
Remissvar bygglovsenheten, daterad 2022-02-10 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
Jäv 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Jari Kalliomäki (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslut 

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

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

 
 
Beslutet expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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§ 51 
Fastställande av borgensavgift för AB Edethus 2022 
Dnr KS 2022/87 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun står som garant för AB EdetHus lån. 
 
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och uppfylla de övriga 
villkor som anges i ägardirektiven. Detta görs som ersättning för att kommunen står för 
en generell borgen för bolagets lån och även därigenom skapar möjlighet för bolaget att 
låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. 
 
Borgensram och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige. 2013-11-20/§ 
57 höjde Lilla Edets kommun borgensavgiften från 0,25 procent till 0,70 procent av det 
upplånade kapitalet som kommunen går i borgen för. För 2016 fastställde 
kommunfullmäktige borgensavgiften till 0,45 procent. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 
2021 har borgensavgiften varit oförändrad.  
 
För 2022 föreslås borgensavgiften vara oförändrad och fastställas till 0,45 procent 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 
 
Ekonomiska konsekvenser 
AB Edethus betalar en avgift på 0,45 procent av den upplånade volymen i bokslutet 
2021 till kommunen. För 2021 innebar det en borgensavgift motsvarande 2 969 tkr tkr 
 
Jäv 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Jari Kalliomäki (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften 2022 för AB EdetHus till 0,45 procent 
av det upplånade belopp som bolaget har och Lilla Edets kommun har gått i borgen för. 
Borgensavgiften baserar sig på den upplånade volymen i bokslut för 2021.  
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§ 52 
Deltagande i Delegationen för Göta  Älv 
Dnr KS 2022/132 
 
Sammanfattning 
Statens geotekniska institut (SGI) har sedan 2018 inrätta en Delegation för Göta Älv. 
Delegationen syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar 
sannolikheten för ras och skred. Delegationen går bland annat in med statlig 
delfinansiering av konkreta skredsäkrande åtgärder längs älven. 
 
I delegationen deltar ledamöter från kommunerna kring Göta Älv, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Trafikverket och Sjöfartsverket samt länsstyrelserna i 
Västra Götaland och Värmland. 
 
Ledamöternas uppgift i delegationen är att tillföra kunskaper om områden längs älven, 
bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande 
insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. 
 
Lilla Edets kommun fick 2018 en inbjudan delta i Delegationen för Göta Älv med en 
ledamot. Kommunstyrelsen beslut 2018-05-02 § 79 i första hand utse planerings- och 
exploateringschef Karin Holmström att representera Lilla Edets kommun i Delegationen 
för Göta Älv, och i andra hand utredare/verksamhetsutvecklare Petter Troedsson.     
 
SGI meddelade vid sammanträde under hösten 2021 att de önskade förnyade beslut om 
vem som skall representera kommunen. Detta gällde endast de kommuner som har haft 
delegater som suttit med sedan delegationens start. 
Eftersom Lilla Edets kommuns delegat deltagit sedan start så föreslås därför nytt beslut 
om representation i Delegationen för Göta Älv.                   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet avser i detta skede inte finansieringsfråga. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse sektorchef Karin Holmström att representera Lilla 
Edets kommun i Delegationen för Göta Älv. 
 
Beslutet expedieras till 
SGI 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 

17



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 53 
Ansökan om statsbidrag för ekonomi i balans 
Dnr KS 2021/296 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun är en av 25 kommuner i landet som tillsammans med 9 regioner 
har möjlighet att söka ett tillfälligt riktat statsbidrag för ekonomi i balans och god 
ekonomisk hushållning. Ansökan ska göras senast 31 mars 2022 till Kammarkollegiet 
och beslut fattas under året (senast augusti) av Delegationen för kommunal ekonomi i 
balans. Bidrag kan sökas för omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som 
genomförs under 2022 – 2024 och som ger direkta och framför allt långsiktiga effekter 
för att nå ekonomi i balans. Förvaltningen har arbetat fram ett innehåll i ansökan som 
strukturerats under tre rubriker; digitalisering och utveckling av välfärdsteknik, effektiv 
och miljösmart lokalanvändning samt effektiv bemanning och verksamhetsstyrning.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) och Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för ekonomi i balans i 
enlighet med inriktning redovisad i tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga ekonomichef Jörgen Karlsson att för 
kommunens räkning underteckna ansökan.  

 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 54 
Årsrapport 2021 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/99 
 
Sammanfattning 
Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så skall det efter varje tertial 
redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att 
styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. 
 
Denna rapport följer upp utfallet efter helåret 2021 för kommunstyrelsens 
grunduppdrag, ekonomi samt de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. 
Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bland annat genom återkommande dialoger 
med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och 
planering i olika former. 
 
För kommunstyrelsen har det underåret legat fortsatt stort fokus på att följa och hantera 
utvecklingen av Covid-19, både internt och externt. En del resurser har gått till att säkra 
upp och vidmakthålla effektivitet, kvalitet och resultat i verksamheten under pandemin. 
 
Uppföljningen av kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen visar att 
målgruppsperspektivet och ekonomiperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). 
Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänt kvalitet med 
varning (nivå 4).  Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att fem av sex 
uppsatta mål uppfylls under året; mål nr 1 – Effektiv resursanvändning, mål nr 2 – 
Attraktiv arbetsgivare, mål nr 4 – Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation, 
mål nr 5 - Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande, samt mål nr 6 - 
Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet Mål nr 3 – Digitalisering 
uppfylls inte med hänsyn till begränsade resurser.  
 
Av kommunstyrelsens 11 uppdrag är 8 uppdrag är färdigställda under året och tre 
uppdrag är delvis färdigställda. 
 
Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda medarbetare är oförändrat 
jämfört med samma period föregående år. Antalet tidsbegränsade medarbetare har 
minskat jämfört med samma period föregående år. 
Andelen deltidsanställningar har minskat med 4,9 procent och antal tjänster i årsarbetare 
har minskat med 0,9 årsarbetare. Övertidsuttaget har minskat jämfört med samma 
period föregående år. Att det var högre övertidsuttag samma period föregående år 
berodde till stor del på att medarbetare som slutat fått utbetalt inarbetad tid i pengar. 
Den totala sjukfrånvaron har minskat markant jämfört med samma period föregående 
år. Även andelen långtidssjukfrånvaro har minskat kraftigt. 
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Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 3,7 mnkr vid årets slut vilket 
hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än 
budgeterat.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Kommunstyrelsens årsrapport 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 3,7 mnkr för 2021. Överskottet 
hänförs till minskade personalkostnader, lägre kostnader för köpta tjänster samt 
överskott inom exploateringsverksamheten. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag men med den ändringen att i 
målområde 3 Digitalisering ökas graden av måluppfyllelse till 4. 
 
Frej Dristig (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringen. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen godkänner Årsrapport 2021 för 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen men med den 
ändringen att i målområde 3 Digitalisering ökas graden av måluppfyllelse till 4. 
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§ 55 
Årsredovisning 2021 Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/100 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat Årsredovisning för verksamhetsåret 2021.  
 
Ekonomiavdelningen har tagit fram en årsredovisning som omfattar 
förvaltningsberättelse, ekonomisk redogörelse, samt redovisning från kommunens 
verksamheter och bolag. 2021 års bokslut för Lilla Edets kommun visar ett resultat på 
71,7 mnkr att jämföra med 43,2 mnkr föregående år. Årets budgeterade resultat är 13,5 
mnkr, alltså en positiv budgetavvikelse med 58,2 mnkr. I utfallet ingår överskott från 
exploateringsverksamheten med 2,3 mnkr 
 
Verksamhetens nettokostnader visar en ökning från föregående år med  
2,3 procent. Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 6,2 procent jämfört  
med föregående år. Årets investeringar uppgår till 35,9 mnkr (föregående år 27,9 mnkr) 
varav 15,3 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 20,6 mnkr avser 
investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten. 
 
Koncernens samlade resultat för året är 76,9 mnkr, föregående år uppgick koncernens 
resultat till 37,9 mnkr.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god  
ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden då övervägande delen av 
verksamhetsmålen har uppnåtts under målperioden samt att båda finansielle målen är 
uppfyllda  
 
Antal årsarbetare, det vill säga totalt arbetad tid inom kommunen omvandlat till 
heltidstjänster, uppgår till 997,5, vilket är en ökning med 16,5 jämfört med föregående 
år (1,7 procent). 
 
Befolkningen i Lilla Edets kommun var vid årets slut 14 509, kommunens  
invånarantal har haft en ökningstakt på 1,6 procent. 
 
Kommunens totala intäkter, inklusive finansiella intäkter, uppgår till 1 121,8 mnkr.  
Skatteintäkter är den största inkomstkällan, därefter kommer kommunalekonomisk 
utjämning och statsbidrag. 
 
Nämndernas nettokostnader uppgår till 835,5 mnkr (föregående år 825,0 mnkr) vilket är 
19,7 mnkr lägre än budgeterat, motsvarande 2,4 procent 
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Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Den positiva 
avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat, tomtförsäljningar samt lägre 
kostnader för köpta tjänster än budgeterat. I utfallet ingår överskott från 
exploateringsverksamheten med 2,3 mnkr.  
 
Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse som uppgår till 1,4 mnkr. Underskottet 
beror till stor del på högre personalkostnader på grund av Covid-19 samt högre 
kostnader för köpta platser. 
   
Utbildningsnämndens överskott uppgår till 18,1 mnkr. Avvikelsen beror på flera olika 
faktorer. Lägre personalkostnader, intäkter kopplade till Covid-19 som ej omsattes fullt 
ut, lägre kostnader för tilläggsbeloppet, barn- och elevhälsa samt lägre kostnader för 
köpta platser.  
 
Årets pensionskostnader överstiger budget med 0,7 mnkr, vilket till stor del förklaras av 
den extra inbetalning till pensionsförsäkringslösning för pensioner som är intjänade före 
1998. 
 
Kostnaden för semesterlöneskuldens förändring uppgick till 1,5 mnkr, vilket är 1,5 
mnkr lägre än budgeterat. Det beror dels på att kommunens personal i hög grad har tagit 
ut sin semester under året, dels på att personal som slutat har fått sina inarbetade 
semesterdagar utbetalade. 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,3 procent (föregående år minskning 0,5 
procent) jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror till stor del på att 
kostnaderna inom socialnämnden och samhällsnämnden har blivit högre samtidigt som 
bildningsnämnden har lägre kostnader än tidigare år.  De ökade kostnaderna inom 
socialnämnden beror främst på ökade personalkostnader samt högre kostnader för köpta 
platser. Samhällsnämndens ökade kostnader beror delvis på att en omorganisation har 
gjorts under året men också på ökade kostnader för vinterväghållning, 
livsmedelskostnad och volymökning inom kosten. Verksamhetens intäkter överstiger 
budget och har ökat jämfört med tidigare år, framför allt beroende på ökade statsbidrag i 
samband med coronapandemin. De ökade intäkterna vägs upp av ökade övriga 
kostnader som är kopplade till coronapandemin samt att samhällsnämnden har ökat sina 
taxor 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
Årsredovisning 2021 Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
2021 års balanskravsresultat uppgår till 71,7 mnkr. Tidigare avsättningar till 
resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr. Enligt kommunens riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR högst uppgå till 20 mnkr. Det 
goda resultatet innebär att kommunen stärker sin finansiella ställning på både kort och 
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lång sikt. Soliditeten har förbättrats betydligt och visar en positiv soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser på 1,9 procent ( -10,7 procent föregående år) .  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Uppdraget ” Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot 
fullmäktiges målområde ökad hälsa och välbefinnande” ändras till grönt. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021.  

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringen. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande 
punkt 2. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Uppdraget ” Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot fullmäktiges 
målområde ökad hälsa och välbefinnande” ändras till grönt. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
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§ 56 
Budgetuppföljning 2022, januari-februari 
Dnr KS 2022/128 
 
Sammanfattning 
Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat överskott 
motsvarande 32,3 mnkr vid årets slut vilket är 14,8 mnkr bättre än budgeterat. 
Överskottet är framförallt hänförligt till ökade prognosticerade skatteintäkter jämfört 
med budget. För den skattefinansierade nämndverksamheten prognosticeras ett 
överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. och Samhällsnämnden förväntas redovisa 
ett underskott vid årets slut motsvarande 0,8 mnkr. Socialnämndens prognos vid årets 
slut är -0,7 mnkr. Bildningsnämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut 
motsvarande 3,0 mnkr. Inga tomtförsäljningar är medräknade i prognosen 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07 
Controllerrapport jan-febr. 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognostiserat balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 32,3 mnkr. Tidigare 
avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr (2021). 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR 
högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att kommunen 
förstärker sin kort -och långsiktiga finansiella ställning. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen efter två månader  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen efter två månader. 
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§ 57 
Samrådsunderlag inför budget för GR 2022 
Dnr KS 2022/102 
 
Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna  
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för  
nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför  
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR  
tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och  
förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av  
2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i  
förbundsfullmäktige 13 december. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11 
Ärende 3 – Samrådsunderlag inför Budget för GR 2023 
Protokollsutdrag § 340  
Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 340 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per 
invånare från och med verksamhetsåret 2022 och åren därefter arbetades in i rambudget 
inför 2022 som efter samråd med medlemskommunerna godkändes av    
förbundsfullmäktige 2021-09-14. Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt 
SCB nere på historiskt låga tal under perioden 2022–2024.  
 
Det innebär att uppräkningen av årsavgiften beräknas ligga runt 0,5–0,75 procent. 
Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa invånarantalet i 
respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet med den sedan tidigare 
beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 kr/invånare. För Lilla Edets 
kommun innebär det att medlemsavgiften för 2023 uppgår till 1 053 tkr (1 037 tkr 2022) 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot föreliggande samrådsunderlag avseende 
rambudget 2023 för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
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§ 58 
Riktlinjer för e-förslag (e-petitioner) 
Dnr KS 2022/129 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 att införa e-förslag och gav samtidigt sektor 
kommunledning i uppdrag att ta fram riktlinjer för e-förslag.  
 
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur e-förslag och arbetsprocessen runt detta ska 
hanteras i Lilla Edets kommun. Riktlinjerna vänder sig även till de som planerar att 
lägga ett e-förslag för att tydliggöra vad de kan göra och vad de kan förvänta sig. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för e-förslag 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser, sker inom budgetram 
 
Yrkande 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD) och Frej Dristig (SD) tillstyrker Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande. 
 
Beslut 
Komunstyrelsen antar riktlinjerna för e-förslag i Lilla Edets kommun daterade  
2022-02-23. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Ellinor Östlund, kommunikationschef 
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§ 59 
Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
Dnr KS 2022/89 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska om möjligt en motion eller ett medborgarförslag 
beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-18 
Lisata över motioner som ej ännu besvarats 2022 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner 
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§ 60 
Årsrapport - kommunstyrelsens systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021 
Dnr KS 2022/96 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöfrågorna är stående punkter på verksamheternas arbetsplatsträffar.  
Den psykosociala arbetsmiljön har varit godtagbar under 2021; dock med reservation 
för stor arbetsbelastning i relation till resurser. Stor del av medarbetarna på sektor 
kommunledning har under året arbetat på distans. Konsekvenserna av distansarbete är 
svåra att överblicka. 
 
Hantering av tillbud och arbetsskador sker enligt kommunens rutiner och handläggs 
digitalt i rapporteringsverktyget STELLA. Inga arbetsskador eller tillbud har 
rapporterats under 2021.  
 
Hälsoinspiratörer finns inom verksamheten.  Även om sektorn arbetat med arbetsmiljö 
och hälsofrågor under året, så har sektorn ett pågående arbete med att implementera den 
nya kommungemensam processen för systematiskt arbetsmiljöarbete som beslutades i 
kommunstyrelsen i augusti 2020. Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA) behöver 
genomföras, liksom arbete med antidiskriminering och ytterligare arbete med 
hälsofrämjande arbetsplats och hälsomål. Avdelningarna inom sektor kommunledning 
upplever att man arbetar med arbetsmiljöfrågan men är mindre bra på att dokumentera 
enligt framtagen process.  
 
Sektorn behöver också göra en systematisk genomgång av vilka av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS:ar) som gäller för förvaltningens olika verksamheter, så att 
arbetsmiljö, rutiner mm kan förbättras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-18 
Checklista sektor kommunledning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna ryms inom befintlig ram. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021. 
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§ 61 
Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Dnr KS 2022/63 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har antagit en interkontrollplan för 2021 och gett sektor 
kommunledning i uppdrag att arbeta efter densamma. Uppföljning av internkontrollplan 
sker två gånger per år; i samband med tertialredovisning 2 samt i samband med 
årsredovisning. Nedan redovisas en sammanfattning av återrapporteringen av 2021 års 
internkontroll i Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-09 
Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för Återrapportering av kommunstyrelsens 
internkontroll 2021. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland, plan- och exploateringschef (inkl återrapporteringen) 
Maria Olegård, administrativ chef (inkl återrapporteringen) 
Jörgen Karlsson, ekonomichef (inkl återrapporteringen) 
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§ 62 
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/64 
 
Sammanfattning 
Internkontroll syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs 
och att verksamheten är laglig. Med intern kontroll avses även åtgärder som bidrar till 
att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Nämnderna ska årligen ta fram 
och anta en plan för internkontroll genom att kartlägga viktiga rutiner, processer och 
system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.  
 
Ett förslag till internkontrollplan för 2022 för Kommunstyrelsen har tagits fram.  
 
Uppföljning av internkontrollplan sker två gånger per år; i samband med 
tertialredovisning 2 samt i samband med årsbokslut i mars. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2022 och ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta efter den. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Wagerland, plan- och exploateringschef 
David Morgardt, säkerhetschef 
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§ 63 
Reviderad förbundsordning för GR 
Dnr KS 2021/226 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
har tagits fram. Revideringarna är en följd av reviderad organisation för GR. 
 
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar gjorts i 
förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i 
förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången av det 
år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje 
fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda av Göteborgs 
Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 
tillsammans ökat med en.  
 

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna 
sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet för de 13 kommunerna 
och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla 
kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare 
kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) 
ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och 
ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.  
 

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper Förbundsstyrelsen kan för ärendens 
beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper knutna till de 
arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.  
 

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val 
till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper (se KL 9 
kap 8 §). 

 
Förslaget ska godkännas av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2021-07-06 
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 2021-06-15 
Förslag till förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till Förbundsordning Göeborgsregionens 
kommunalförbund. 
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§ 64 

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

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  
Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   
 Tilläggsavtal till 

genomförandeavtal 
Karin Holmström 
§2/2022 

2022-02-22   
KS 2021/8 Avtal för ny cirkulationsplats i 

Göta/E45 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Köpebrev Hjärtum 14:82 Maria Wagerland 

§5/2022 
2022-02-28 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2021/270 Köpeavtal Hjärtum 14:82  Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Markupplåtelseavtal Tingberg S:3 Maria Wagerland 

§6/2022 
2022-03-07   
KS 2022/141 Markupplåtelseavtal  

Tingberg S:3  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Avtalsservitut Tingberg S:1, 

Kungälvs Energi  
Maria Wagerland 
§7/2022 
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sid 2/2 

2022-03-07   
KS 2022/141 Markupplåtelseavtal  

Tingberg S:3  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Beslut om upphandling avseende 

Valman, som är en tjänst för 
valarbetet 

Maria Olegård 
§3/2022 

2022-02-24 Nina Glennvall Turunen  
KS 2022/90 Inköp av tjänsten Valman  
   
 Köpebrev Ström 1:203 Maria Wagerland 

§4/2022 
2022-02-24 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/40 Köpebrev 

Ström 1:203  
 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §7/2022 

2022-02-28 ***Sekretess***  
KS 2022/130 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Tjänstetillsättning Digital fixare  

Lilla Edets kommun, 202219 
Kim Borg §1/2022 

2022-03-08   
KS 2022/147 Tjänstetillsättning Digital fixare  

Lilla Edets kommun, 202219 
Tjänstetillsättning 

   
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 65 
Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
KS 2022.481    Servicedeklaration för bygglovsverksamheten  SANAU 
KS 2022.485    Protokoll 2022-02-16 + bilagor  ÖFN 
KS 2022.504    Ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad  GR 
KS 2022.595    Protokoll 2022-02-07, extra bolagsstämma  SOLTAK 
KS 2022.596    Protokoll 2022-02-11, samt årsredovisning  SOLTAK 
KS 2022.735    Protokoll 2022-02-16  EDETHUS 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 66 
Information från Soltak AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Dialog kring Soltaks besök på senaste kommunfullmäktige, bolagets ekonomi och 
information om kommande ägarråd i april. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 67 
Information från SBRF 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Arbete pågår inför medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och 
avveckling av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 

37



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 68 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Aktuell information från senaste mötet med förbundsstyrelsen, som bl a fattade beslut 
om ny förbundsdirektör samt fick information om säkerhetsläget i landet av 
landshövdingen. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 69 
Information om planering med anledning av läget i Ukraina 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Information om hur kommunen trappar ut beredskapen i kommunen samt hur 
kommunen förbereder sig inför mottagande av flyktingar från Ukraina. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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