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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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Prioriterade målområden för samhällsutveckling 
och verksamhetsutveckling 2020-2022 

 

Detta dokument är en fördjupad beskrivning av de prioriterade utvecklingsområden som KF och KS 
beslutat om i Mål och resursplan samt de prioriterade områden som kommunchefens ledningsgrupp 
identifierat för verksamhetsutveckling. 

 

 

Arbetsmetoden (som beskrivs i nedanstående bild) innebär att det för varje område ska tas fram en 
beskrivning och plan för vad som ska göras och hur arbetet ska läggas upp.  
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1 Kommunfullmäktige 1 - Bra boende och livsmiljö 
 

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark tillväxtfas som ställer krav på gemensamma 
processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur 
planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg 
tillgodoses.  

Mätning/målet uppfyllt: Förbättra resultatet från 2019 i Nöjd regionindex (NRI), dvs hur ser 
medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på. 
Förbättra resultatet av SCBs medborgarundersökningen 2021 - Kommunen är en bra plats att bo och 
leva på. Resultatet visar andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad 
tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 

Ansvarig tjänsteperson: Karin Holmström 

Övriga deltagare: Emma Bönnestig, Anna Berlin, Mai Lundell, Pernilla Sundemar, Marit Foss 
Fredriksson och Anders Nordström 

 

1.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
• Bra boende och livsmiljöer skapar en attraktiv 

kommun med kommuninnevånare som trivs, 
är trygga och nöjda 

• Det ger ett bra hållbart samhälle att leva, 
verka och vistas i under alla skeden i livet  

• Bra boende och livsmiljöer kan minska 
segregation och sociala klyftor i samhället 

 
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
• Befolkningsutvecklingen  
• Tillgång till VA, infrastruktur och 

kollektivtrafik  
• Bostäder av olika typer (flerfamiljshus, 

radhus, villor) med olika upplåtelseformer 
(hyra, bostadsrätt, äganderätt) i samma 
område och på olika platser i kommunen 

• God utformning av rummen (gator, torg, 
parker, ytor etc.) mellan byggnaderna med 
avseende på. funktion, estetik och teknik 

• Ytor för rekreation, fritid, lek och 
välbefinnande 
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• Tillgång till samhällsservice så som skola, 
förskola, räddningstjänsten, bibliotek, vård, 
handel etc. 

• Strategiskt planerade verksamhetsområden i 
förhållande till bostadsområden och 
kollektivtrafik  

• Samordning av platsers funktioner så de kan 
samutnyttjas mer över tid 

Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 
• Ett hållbart samhälle sett till livskvalité, miljö 

och ekonomi (ekologiskt, socialt, ekonomiskt) 
• Människor/medborgare som trivs, har god 

hälsa och känner stolthet över sin kommun 
• Samordnade, transparenta och effektiva 

processer inom kommunen 
• Befolkningstillväxt som följer målet för 

bostadsförsörjning 
 

 

1.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 
 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Kommunen har en ny vision 
• Stark vilja från politik och förvaltning att 

utveckla Lilla Edets kommun 
• Korta beslutsvägar ger snabba beslut 
• Lagom stor organisation ger närhet mellan 

tjänstepersoner och kompetenser samt enklare 
kommunikationsvägar 

• Flera tjänstepersoner är generalister 
• Det finns ett engagemang hos tjänstepersoner 

att saker går att förbättra 
• Kommunen äger större områden att ny 

exploatera i Lödöse 
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Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning  
• Det saknas en övergripande syn på hur 

kommunen skall se ut om 20, 30, 40… år 
• Strategiska planeringsdokument följs inte 
• Kommunen äger bara lite mark för 

exploatering i Lilla Edet, Ström och Göta 
• Bristande tillgång på avloppkapacitet för 

bostäder och verksamheter i Lödöse 
• Sektorer, verksamheter och bolag arbetar i 

stuprör, arbetar inte tillräckligt strategiskt och 
samverkar inte fullt ut 

• Det saknas samordnade, gemensamma och 
tydliga arbetsprocesser inom samhälls-
byggnadsområdet både på strategisk, lång- 
och kortsiktig nivå 

• Brist på resurser (personellt och ekonomiskt) 
• Svårt att rekrytera erfaren personal inom 

samhällsbyggnadsområdet 
• Specialister saknas i vissa fall 
• Det finns i vissa delar en svag tilltro till 

tjänstepersoners kompetens 
• Tjänstepersoner får tidvis många frågor som 

kräver snabba svar vilket äter tid från 
strategiskt och operativt arbete 

Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 
• Attraktiv region 
• Bra geografiskt läger i regionen  
• Närhet till större städer 
• Bra läge vid älven och nära till naturen  
• Människor vill flytta till Lilla Edets kommun 
• Billigare mark och lägre fastighetspriser än i 

storstäder 
• Det finns ytor framförallt i Lödöse att 

bebygga och utveckla 
Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 

• Att inte våga satsa när ekonomin är svag 
• Låga förväntningar från omgivningen och 

innevånare  
• Få aktörer och aktiva större fastighetsägare 
• Göteborgs och Trollhättans stadsutbyggnad 

påverkar utbyggnadstakten i kommunen 
• Konkurrens från andra kommuner om 

kompetent personal medför att personal 
slutar.  
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1.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Ha aktuella strategiska planeringsunderlag som tex 
översiktsplan och fördjupade översiktsplaner 

5 4 H 2 

Prioritera strategisk och detaljerad planering så att 
kommunen får bra boende och livsmiljöer 

5 5 M 1 

Arbeta med sociala analyser och 
barnkonsekvensanalyser i detaljplanearbetet 

5 3 H 6 

Det finns en variation av bostäder av olika 
bebyggelsetyper och med olika upplåtelseformer i 
samma område inom kommunen 

4 3 M 7 

Arbeta med hållbara material, god kvalitét och låga 
underhållskostnader i samband med utbyggnad och 
upprustning av allmänplats och anläggningar 

5 3 M 4 

Ta fram samordnade, gemensamma och tydliga 
arbetsprocesser och rutiner inom samhälls-
byggnadsområdet både på strategisk, lång- och 
kortsiktig nivå 

5 4 M 3 

Upprustning av allmän plats och anläggningar 5 4 H 5 
 

 

1.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Ha aktuella strategiska 
planeringsunderlag som tex 
översiktsplan och 
fördjupade översiktsplaner 

Är de strategiska dokumenten aktuella 
får kommunen bättre förutsättningar 
att tillsamman med visionen få en 
gemensam syn på hur kommunen skall 
utvecklas över tid. Det är också större 
sannolikhet att dokumenten är kända 
och följs 

• Ta fram ny översiktsplan 
• Ta fram fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Lilla Edet/Ström 

Prioritera strategisk och 
detaljerad planering så att 
kommunen får bra boende 
och livsmiljöer 

Genom en tidsatt prioriteringsordning 
av strategiska planer och detaljplaner 
finns bättre förutsättningar att få bra 
planera för och genomföra boenden 
och livsmiljöer. 

 

• Kontinuerligt revidera tidplan och 
prioriteringsordning för strategisk- 
och detaljerad planering 

• Samordna strategisk planering och 
detaljplanering med planering för 
VA, infrastruktur, miljö och 
förbättrad folkhälsa 

Ta fram samordnade, 
gemensamma och tydliga 
arbetsprocesser och rutiner 
inom samhällsbyggnads-
området både på strategisk, 
lång- och kortsiktig nivå 

Det finns behov av att ha 
gemensamma och tydliga 
arbetsprocesser och rutiner inom 
samhällsbyggnadsområdet för att 
arbete skall löpa smidigt och effektivt 

• Revidering av investeringsprocess 
lokaler (lokalanskaffningsprocess) 

• Underhållsplanering för byggnader 
och anläggningar 
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Planera för hållbara 
materialval, god kvalitét och 
låga underhållskostnader i 
samband med utbyggnad 
och upprustning av 
allmänplats och 
anläggningar 

Att arbeta med hållbara material och 
god kvalitét innebär trivsamma platser 
samt lägre drifts- och 
underhållskostnader. 

• Belysningsplan 
• Utvecklingsplan för Strömsparken 
• Inventering av vandringsleder 
• Handlingsplan för vandringsleder 

 

Upprustning av allmän plats 
och anläggningar 

För att få en trygg och trivsam offentlig 
miljö behövs upprustning av allmänna 
platser och anläggningar. Kommunen 
dras idag med underhållsskulder för 
gator och vägnät. 

• Upprustning av Strömsparken 
• Upprustning av torget i Lödöse 
• Upprustning av lekplatser 

 

1.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Ta fram ny översiktsplan (ÖP) Behov finns att revidera 
nu gällande ÖP.  
Ny ÖP tas fram i digital 
form 

- Förbered arbetet 
- Genomför fram- 
   tagande av ÖP 

Enhetschef för 
planering och 
exploatering 

2023-2024 

Ta fram fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Lilla Edet/Ström 

Behov finns att ta fram 
en ny FÖP för Ström.  
Ny FÖP tas fram i digital 
form 

- Förstudie 
- Genomför fram- 
   tagande av FÖP  
   Lilla Edet/Ström 

Enhetschef för 
planering och 
exploatering 

2022 
2023-2024 

Kontinuerligt reviderad tidplan 
och prioriteringsordning för 
strategisk och detaljerad 
planering 

Varje år gå igenom vilka 
strategiska planer och 
detaljplaner som skall 
tas fram 

- Enhetschef för 
planering och 
exploatering 

Kontinuer-
ligt en 
gång per 
år 

Samordna strategisk planering 
och detaljplanering med 
planering för VA, infrastruktur, 
miljö och förbättrad folkhälsa 
 

Samtal och samordning 
sker mellan verksamhet-
erna så att strategisk 
planering och detalj-
planering samordnas 
med planering för VA, 
infrastruktur, miljö och 
förbättrad hälsa 

- Enhetschef för 
planering och 
exploatering 

Minst en 
gång per 
år 

Revidering av 
investeringsprocessen lokaler 
(lokalanskaffningsprocessen) 
 

Process som beskriver 
från tanken med 
anskaffning av lokal till 
färdigställd lokal. 
Anskaffning i egen regi 
eller hyra av annan part 

- Framtagen  
- Revideras  

Kommun-
chefen 

2021 
2022 

Underhållsplanering för 
byggnader och anläggningar 

Ta fram underhållsplaner 
för byggnader, lokaler 
och anläggningar så att 
det blir tydligt och 
förutsägbart vad som 
behöver underhållas och 
när. 

 Enhetschef för 
stadsmiljö och 
enhetschef 
planering och 
exploatering 

 2023-2024 
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Belysningsplan Tillsammans med 
Vattenfall ta fram en 
belysningsplan 

 

 Enhetschef 
stadsmiljö 

2022 

Utvecklingsplan för Ströms 
slottspark 

Ta fram en utvecklings-
plan inklusive tidplan för 
utveckling och upprust-
ning av Strömsparken. 
Tidplanen påverkas av 
Slussen projektet  

 

 Enhetschef 
stadsmiljö 

2022 

Upprusning Strömsparken 
inklusive lekplats 

Rusta upp Strömsparken 
inklusive lekplats enligt 
utvecklingsplan för 
parken 

Upprustning sker 
stegvis och 
samordnat med 
projekt Slussen 

Enhetschef 
stadsmiljö 

2022-2030 

Inventering av vandringsleder Inventering av 
vandringsleder i 
kommunen för att se 
användning och behov 
av upprustning 

 

 Enhetschef 
stadsmiljö 

2022 

Handlingsplan för 
vandringsleder 

Utifrån inventeringen tas 
handlingsplan fram för 
att rusta upp och 
åtgärda vandringsleder 

 

Upprustning  
sker enligt 
handlingsplan 

Enhetschef 
stadsmiljö 

2023 

Upprustning av torget i Lödöse 
 

Torget i Lödöse rustas 
upp och förnyas 

Projektering 
Byggnation 

Enhetschef 
stadsmiljö 

2022-2023 

Upprustning av lekplatser Kommunens lekplatser 
rustas upp  

1-2 lekplatser per 
år 

Enhetschef 
stadsmiljö 

2022-2026 
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2 Kommunfullmäktige 2 - Hälsa och välbefinnande 
Ansvarig tjänsteperson: Leif Gardtman 

Övriga deltagare: 
Tjänstepersoner från sektorerna Kommunledning, Samhäll och Socialtjänst 

 

Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. 
Inriktningen på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn 
och unga känner att de får stöd, får synas och får ta plats. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa 
är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång tillsammans med en meningsfull fritid lägger grunden 
till självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag.  
 
Mätning/målet uppfyllt: Delaktighet och inflytande i samhället, Medborgarundersökningen 
Nöjd inflytandeindex (NII) 
 
Förslag från målansvarig: 

Tidigare förslagna indikatorer anses av målansvarig inte täcka målområdet och förslaget är att dessa 
tas bort helt. Nya indikatorer föreslås nedan.  

Orsaken är att målen uppfattas som mycket breda i sin nuvarande formulering och därför behövs 
flertalet indikatorer för att kunna leda insatser som kan ha förutsättningar att ge resultat i önskvärd 
riktning.  

Förslag på indikatorer att jobba vidare med: 

Indikator 1: Agenda 2030, Mål 2 – Ingen hunger, delmål - Minskad fetma 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Två olika undersökningar med 
jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-
regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla, med urval av invånare 18-84 år vilket avser år T. Resten av landet som har källa 
folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, avser år T-3 till T. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat 
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med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt 
väga mellan 30 och 200 kg för att ingå. Antal som beräknats ha ett BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med antal som 
besvarat frågan. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal 
svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH) 

 

 

Indikator 2: Agenda 2030, Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, delmål – Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd 

 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (U01405) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som svarat "Bra" eller "Mycket 
bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Två olika 
undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och 
Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla med mätning på år T och urval av invånare 18-84 år. 
Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, och är ett medelvärde på 
år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar 
per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH) 
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Indikator 3: Agenda 2030, Mål 4 – God utbildning till alla, Meritvärde och upplevd trygghet 

Meritvärde åk 9 kommunal skola genomsnitt 17 ämnen 

 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505) 

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna 
skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever 
med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris). 

Jag känner mig trygg i skolan, åk 9 

 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533) 

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på 
påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna 
kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 9. 
För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna 
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på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), 
andelsuppgifter från 2020. För insamlingscykeln 2019-2020 saknas en fjärdedel av kommunerna då ingen insamling gjordes 
HT-20. Källa: Skolinspektionen. 

Indikator 4: Agenda 2030, Mål 5 – Uppnå jämställdhet, delmål – Heltidsarbetande månadsavlönade 

 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (N00209) 

Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med sysselsatta 
månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad enligt 
HÖK. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personalstatistik (novemberstatistiken). 
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Indikator 5: Agenda 2030, Mål 10 – Minskad ojämlikhet, delmål – Invånare 16-84 år med avsaknad av 
tillit till andra, andel (%) 

 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (U01413) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) invånare 16-84 år med 
avsaknad av tillit till andra. Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Källa: 
Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) 
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Indikator 6: Agenda 2030, Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, delmål – Invånare 16-84 år 
som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 

 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som uppgivit att de ofta eller 
ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som 
besvarat frågan. Avser år T-3 till T. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). 

Här är skillnaden mellan kön mycket stor. Bland män i åldersgruppen avstår 14 % (2020, 15 %) att gå ut ensamma medan 
motsvarande siffra för kvinnor är 41 % (2020, 41 %) Skillnaden ligger helt i linje med rikets siffror. 

 

2.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
• Ökad hälsa och välmående ger trygga medborgare. 

Mår vi bra och inte är otrygga med att vistas utomhus, 
eller i vissa områden, så ökar engagemanget för att 
utveckla vårt samhälle tillsammans.  

• Lilla Edets kommun ligger högt i psykisk ohälsa, lågt i 
skolresultat (åk 9) och har hög andel familjer som 
upplever våld i nära relation. 

• Ökad hälsa ger fler medborgare som har förmågan att 
aktivt bidra till kommunens utveckling på flera 
områden och nivåer.  

 
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
• Övergripande områden för alla medborgare är 

hälsosam mat, god sömn och frekvent rörelse samt 
goda sociala kontaktytor. 

20



   
Kommunchefens ledningsgrupp 

Prioriterade målområden för samhälls- 
och verksamhetsutveckling 

 
     

17 
 

• Erbjuda vårdnadshavare ökat stöd i att själva kunna 
agera tryggt i sin föräldraroll. 

• Motverka upplevd ensamhet i alla åldrar och stimulera 
till fortsatt lärande och rörelse. 

• Tät samverkan, även operativt, mellan flera nämnder 
och mellan nämnder och föreningsliv. 
 

Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 
• Ökad andel godkända betyg i alla ämnen i grundskolan 

och meningsfull fritid. 
• Färre familjer i kommunen som behöver särskilt stöd. 
• Trygga och fysiskt aktiva barn och ungdomar. 
• Vuxna som vågar gå utomhus utan att känna oro. 

 
 

 

2.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Etablerat en organisation med ungdomscoacher. 
• Inom vissa områden har vi väldigt höga skolresultat. 
• Samarbete mellan BVC och socialtjänsten (hembesök). 
• Medvetenhet och beredskap för behov av förändring 

finns hos delar av medarbetarna. 
• Stor kunskap om vilka individer som har behov av stöd. 
• Ett rikt föreningsliv. 

 
 
 

Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 
• Det finns en stor spridning i skolresultaten 

(spridningsgraden) mellan högpresterande och 
lågpresterande elever. 

• Låga förväntningar och krav på skolresultat ifrån såväl 
elever, föräldrar och personal utifrån en svag (ut-) 
bildningskultur. 

• Dåliga kommunikationer/infrastruktur inom vissa 
områden. 

• Det offentliga rummets utformning och mötesplatser. 
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• Otydliga strukturer för individer med upplevd 
ensamhet 

 
 
 

Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 
• Det flyttar in folk i kommunen – tillväxt. 
• I grunden är Lilla Edet en trygg plats. 
• Eleverna finns utspridda på färre platser idag. 
• Nya bostäder möjliggör inflyttning (återflyttning) 
• Attraktiv natur – möjliggör stolthet och inflyttning 

 
 
 

Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 
• Låg utbildningsnivå bland vårdnadshavare vilket 

påverkar förmågan att stödja barnen. 
• Låg självbild och lågt självförtroende bland många 

medborgare. 
• Sociala plattformars påverkan på ungas självbild – 

individens sociala förmåga i förhållande till 
plattformens påverkan. 

 
 
 

 

 

 

2.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Hitta fler former för att öka graden av delaktighet från 
barnen och eleverna kring mående lärande. 
 

 
3 

 
4 

 
M 

 
- 

Ökat stöd och hjälp för elever under och efter skoltid. 
 

4 4 H - 

Ökat fokus på hälsa, kost, motion/rörelse och sömn för 
alla åldrar (inte bara barn och elever). För yngre genom 
skolan och för vuxna och äldre genom gruppaktiviteter. 
 

4 4 M - 

Samverkan mellan olika aktörer, förebyggande och i 
tidiga skeden.  
Detta kan ske genom att samla identifierade grupper för 
gemensamma aktiviteter, ex.vis ensamma nyblivna 
mammor träffas för gemensamma 
barnvagnspromenader eller ensamma äldre vuxna via 
matkurser. 
 

4 3 M - 

22



   
Kommunchefens ledningsgrupp 

Prioriterade målområden för samhälls- 
och verksamhetsutveckling 

 
     

19 
 

 
Satsa på att utveckla och utöka de offentliga rummen 
med inriktning på både fysiska och sociala mötesplatser 
som stimulerar till både eftertanke och rörelse. 
 

4 4 M - 

 
 

    

 

 

2.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Val av strategi har tät koppling till resurser, antingen i tid (med befintliga resurser) eller kostnader 
(för utökade stödresurser). Då vi i skrivande stund precis lämnar pandemiläget bakom oss och 
ekonomiläget är något osäkert har inga särskilda val av strategier som utökar utbudet genomförts 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 

 

2.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Här gäller samma svar som ovan med undantag för redan pågående insatser.  
Här följer några exempel på sådana:  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Sektor Bildning:  
• Ökad vuxennärvaro i 

åk 7-9 
(Ungdomscoacher och 
kurator  

• Ökad kommunikation 
med hemmet om vikten 
av samverkan. 

 
 

   

Sektor Socialtjänst IFO:  
• Hembesök (BVC/IFO) 
• Föräldrautbildning 

 
 

   

Sektor Socialtjänst Vård och 
Omsorg: 

• Fallprevention 
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• Träffpunkter 
• Hemtjänst – 

Rehab/Förebyggandeut
bildning 

Sektor Samhälle: 
• Medborgardialoger 
• Upprustning av 

lekplatser 
• Belysning i 

gångtunnlar 
• Cykelfrämjandet 

velometer 

 
 

   

Folkhälsoutvecklarens åtgärder: 
• Barns hälsa 
• Äldres hälsa 
• Psykisk hälsa 

 
 

   

Sektorsövergripande åtgärder: 
• Ungdomssamverkansgr

uppen 
• Yngresamverkansgrup

pen 
• Familjecentralen 
• Skottlandsmodellen/Lil

la Edetmodellen 
• Närsjukvårdsmöten 
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3 Kommunfullmäktige 3 – Hållbar miljö  
 

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en 
kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för 
att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen.  

Mätning/målet uppfyllt: Lilla Edets kommun ska förbättra sin placering i rankingen ”Sveriges 
miljöbästa kommun”. Resultatet ska ses som en sammanvägd bedömning av placering i rankingen 
och poäng i relation till maximal poäng i enkäten. 

Förslag på indikatorer: Indikatorer/nyckeltal i Kolada med bäring på miljö och klimat (Jämföraren - 
Kolada), t.ex.: 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 
• Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 
• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
• Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 

 
Ansvarig tjänsteperson: Malin Krantz  

Övriga deltagare: Kristian Nordström 

 

3.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

Varför är detta område prioriterat • Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att 
åstadkomma en god livsmiljö 

• För att dagens behov ska kunna tillfredsställas utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov 

• För att möta behov hos dem som lever, verkar och 
vistas i Lilla Edets kommun 

• För att kommunen bör vara ett gott föredöme för 
kommuninvånare och andra lokala aktörer 

 
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

• Klimat och energi 
• Omställning till fossiloberoende 
• Kemikalier och förorenad mark 
• Naturmiljöer 
• Samverkan med näringsliv och samhälle 
• Kommunicering med medborgarna 

 
Vilka effekter är önskvärda inom området? • En giftfri kommun 

• Kontinuerligt ökande grad av återvunnet avfall 
• Ekosystemtjänster kartläggs och används som ett 

underlag vid fysisk planering, exploatering och 
förvaltning 
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• Kommunens klimatpåverkan har analyserats och 
genom aktiva åtgärder minskats kopplat till åtgärder 
inom Klimat 2030 

• Värdefull tätortsnära natur skyddas mot exploatering 
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3.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor 
 

• Lätt att få kontakt mellan berörda tjänstepersoner och 
politiker 

• Kompetens finns inom den kommunala organisationen 
för flertalet av de aktuella områdena 

 
Kommunens nuvarande interna svagheter • Lämplig tjänst som kan arbeta övergripande och i 

projektform med hållbarhetsfrågor saknas 
• Mycket begränsade ekonomiska möjligheter att 

investera i åtgärder för ett hållbart samhälle 
 

Externa faktorer som utgör möjligheter  • Goda nätverk mellan flera närliggande kommuner 
• Flera olika ekonomiska bidrag kan sökas för åtgärder 

med bäring på hållbarhet 
 

Externa faktorer som utgör hot  • En ytterligare försämrad kommunal ekonomi, t.ex. som 
en följd av effekter av covid-19 

• Personalflykt 
 

 

 

3.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

 
Anställning av en miljöstrateg eller motsvarande som 
har som uppgift att samordna och driva kommunens 
arbete för en hållbar miljö 

 
5 

 
5 

 
H 1 

 
Prioritering av åtgärder med koppling till Aktuell 
Hållbarhets miljöranking 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

M 4 
 
Prioritering av åtgärder med högst miljönytta i 
förhållande till kostnad 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

M 5 
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Prioritering av åtgärder utifrån möjligheten att söka 
externa bidrag 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

M 3 
 
Redan beslutade åtgärder med bäring på arbetet mot en 
hållbar miljö genomförs 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

M 

 
 

2 
 

 

3.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Anställning av en 
miljöstrateg eller 
motsvarande som har som 
uppgift att samordna och 
driva kommunens arbete för 
en hållbar miljö 
 

Den enskilda åtgärd som främst 
bedöms kunna stärka kommunens 

arbete mot målområdet är att inrätta 
en tjänst som miljöstrateg eller 

motsvarande. 

Rekrytering till en sådan tjänst pågår.  
Lämpliga befintliga arbetsuppgifter som 
kan samlas till tjänsten har gjorts och ska 

förtydligas.  
 

Redan beslutade åtgärder 
med bäring på arbetet mot 
en hållbar miljö genomförs 
 

Detta omfattar av kommunen redan 
beslutade åtgärder vilka därför bör 

prioriteras. 
 

Exempelvis innebär det åtgärder enligt 
“Program för ett giftfritt Lilla Edet", 

tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
med bäring på SAN:s mål och resursplan, 

beslutade åtgärder för ett “Hållbart 
Västra Götaland” samt deltagande i 

“Klimat 2030”. 
 

Prioritering av åtgärder 
utifrån möjligheten att söka 
externa bidrag 

Möjligheten att söka externa medel till 
insatser som främjar en hållbar miljö 
kan vara avgörande för att beslut om 

sådana insatser ska kunna tas. 
 

Det ska finnas kännedom i den 
kommunala organisationen om möjliga 

bidrag att söka som kan möjliggöra 
åtgärder som bidrar till en hållbar miljö, 

samt när förutsättningarna föreligger 
söka sådana bidrag.  

 
Prioritering av åtgärder med 
koppling till Aktuell 
Hållbarhets miljöranking 

Enkätfrågorna som ligger till grund för 
kommunrankingen ska vägas in vid val 
av insatser. Dessa är av olika natur och 

representerar ett antal viktiga 
områden med koppling mot hållbar 

miljö.  
 

I samband med att uppgifter kopplade 
till hållbar miljö diskuteras i kommunen 
så ska det vara känt om det finns någon 

koppling till Aktuell Hållbarhets 
miljöranking. 

 

 

 

3.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  
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Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Åtgärder i enlighet med 
“Program för ett giftfritt Lilla 
Edet” genomförs  

Innehållet i programmet 
har beslutats av KS 2020 
och innehåller ett antal 

åtgärder som ska 
genomföras inom den 

kommunala 
organisationen.  

 

Kommunchef utser 
ansvarig 

tjänsteperson/enhe
t att samordna 

arbetet. 
Samordnaren 

driver på för att 
berörda 

tjänstepersoner 
 genomför åtgärder 
enligt programmet 

och rapporterar 
utfall samt 
uppdaterar 

programmet. 
 

Kommun
-chef, 

därefter 
tjänste-
person 
utsedd 

av 
kommun

-chef 

Åtgärder ska 
vara utförda i 
enlighet med 

vad som 
fastställs 

årligen i den 
senaste 

versionen av 
programmet. 
Vanligen är 
detta under 
innevarande 

år eller 
löpande. 

Deltagande i Klimat 2030 Kommunen har tidigare i 
stort sett saknat aktiva 
åtgärder kopplade till 

klimatfrågan. Kommunen 
har gjort åtaganden om 

klimatlöften inom Klimat 
2030. 

 

Uppfylla 
klimatlöften. 

KF Ska 
genomföras 

2022 

Åtgärder i enlighet med 
åtaganden för ett hållbart 
Västra Götaland genomförs 

KS har 2018 och 2019 
beslutat om vissa åtgärder 

som ska genomföras.  

Uppdatering av 
nuläget genomförs, 

därefter fortsatt 
arbete. 

Miljö-
chefen 
gör en 

genom-
lysning 

av 
nuläge, 
därefter 
ansvarar 
berörd 
nämnd 
för att 

åtgärder 
genom-

förs. 
 

Genomlysning 
utförd senast 

den 30 
november 

2020, därefter 
arbete med 

åtgärder enligt 
tidigare 
beslut. 

Åtgärder i enlighet med nya 
åtaganden för ett hållbart 
Västra Götaland tas fram 
 

En ny period inleds 2022. Beslut om nya 
åtaganden. 

KS Hösten 2022 

Tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med bäring på 
SAN:s mål och resursplan 
 

Kommunen genom 
samhällsnämnden har ett 
lagstadgat ansvar för att 

bedriva prövning och 
tillsyn enligt 

miljöskyddslagstiftningen.  

Planering av 
verksamheten sker 

årligen och 
redovisas i 

nämndens MoR 
samt tillsynsplan 

Miljö-
chefen 

MoR och 
tillsynsplan 

inför 
kommande år 
bör fastställas 

i samband 
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enligt gällande 
lagstiftning. 

Under året bedrivs 
kontinuerligt tillsyn 

och prövning. 
 

med 
föregående 

års sista 
sammanträde  
Prövning och 

tillsyn sker 
kontinuerligt 

och korta 
handläggnings

tider 
eftersträvas.  

 
Bevakning av Aktuell 
Hållbarhets kommunranking 
 

Då mätningen av målet 
baseras på 

kommunrankingen och 
den i sin tur på 

enkätfrågor om vad 
kommunen gör, så bör 

kännedom om vilka 
åtgärder som efterfrågas 

finnas.  
 

I samband med den 
årliga enkäten 

medvetandegöra 
berörda i 

kommunen vilka 
uppgifter som är av 

intresse att 
redovisa i enkäten. 

Miljö-
chefen 

Årligen i 
början på året 

när Aktuell 
Hållbarhets 

enkät skickas 
ut. 

Bevakning av vilka möjligheter 
som finns att söka bidrag till 
hållbarhetsåtgärder och när 
förutsättningar finns för 
genomförande av åtgärd 
ansöka om sådana bidrag 
 

Externa bidrag till åtgärder 
kan vara en förutsättning 

för att kommunen ska 
kunna arbeta med vissa 

åtgärder. 
 

Kontinuerlig 
bevakning av vilka 
bidrag som finns. 

Bedöma om 
förutsättningar 

finns för att 
genomföra 

åtgärder samt söka 
bidrag.  

 

Miljö- 
strategen 

Bidragsmöjlig-
heter bevakas 
kontinuerligt. 

Projekt 
planeras in i 
kommande 
MoR och ev. 
andra plan-
dokument. 

Rekrytera en miljöstrateg eller 
likande tjänst 
 

Den enskilda åtgärd som 
bedöms kunna stärka 

kommunens arbete mot 
målområdet är att inrätta 
en tjänst som miljöstrateg 

eller motsvarande. 

Genomföra en 
gedigen 

rekryteringsprocess 
  

Miljö-
chefen 

Våren 2022 
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4 Kommunfullmäktige 4 – Attraktivt företagsklimat  
 

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt 
företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar 
aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.  

Mätning/målet uppfyllt: Förbättra/behålla resultatet i insiktsmätningen (servicemätning av 
kommunens myndighetsutövning), Förbättrat resultat i rankningen Svenskt Näringslivs undersökning 
Företagsklimat, Förbättrat resultat i sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning. 

Ansvarig tjänsteperson: Kommunchef 

Övriga deltagare: Näringslivsutvecklare, sektor kommunledning, sektor socialtjänst, sektor 
samhällsbyggnad, sektor bildning, Edethus AB 

 

 

4.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

Varför är detta område prioriterat • Med ett aktivt lokalt näringsliv stärks skattebasen, 
och därmed möjligheterna att erbjuda 
kommuninvånare en bra välfärd och en attraktiv 
miljö att leva och verka i. 

• Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det 
lättare att starta och utveckla framgångsrika 
företag. Fler invånare kommer i arbete och 
skatteintäkterna ökar.  

• Skapar fler arbetstillfällen som ger människor 
möjligheten att försörja sig. 

• 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen 
• 75 % av skatteintäkterna kommer från privata 

sektorn i regionen. 
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

• Tillgång till verksamhetsmark, lokaler och 
förbättrad infrastruktur 

• Service, bemötande och korta handläggningstider 
till och för våra företag 

• Stärka samverkan mellan skola och näringsliv. 
Vilka effekter är önskvärda inom området? • Att kunna erbjuda rätt verksamhetsmark och 

lokaler samt en infrastruktur som gynnar 
näringslivet 

• Nöjda företag som växer, är lönsamma och 
anställer fler. 

• Fler företagsetableringar 
• Högre betyg i rankningar som berör kommunens 

näringsliv. 
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4.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Liten organisation, närhet till medarbetare och 

företagare 
• Lilla Edet-mässan 
• Ett nära samarbete med företagen 

 
 

Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 
• Liten enhet, sårbart 
• Många utryckningar utan förvarning, akutstyrd 

verksamhet 
• Tillgänglighet 

 
 

Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 
• BRG:s utbud av tjänster, utvecklingsprogram och 

statistik 
• Nyföretagarcentrum Väst service till nyföretagare 
• Många företag är framgångsrika 
• En hög nyföretagsamhet 
• Geografisk närhet till stort kundunderlag 

 
 

Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 
• Misstroende mot kommunen 
• Lågkonjunktur kommande 
• Närliggande kommuners framgångar 
 

 
 

 

 

4.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 
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Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Nedanstående strategier är antagna i Lilla Edets 
kommuns Näringslivsstrategiska program 2022-2035.  
Aktiviteter baserat på strategierna finns handlingsplan 
kopplat till programmet 

    

Kompetensförsörjning – Lilla Edets kommun tillvaratar 
och attraherar kompetens.  
Det gör Lilla Edets kommun genom att: 

• Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta 
entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 
hela utbildningssystemet. 

• Verka för att det finns relevanta utbildningar 
som näringslivet efterfrågar på alla nivåer. 

• Utveckla möjligheten till fortbildning och 
kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. 

• Verka för bättre matchning och validering av 
kompetenser tillsammans med näringslivet för 
ökad delaktighet på arbetsmarknaden. 

 

    

Attraktionskraft – Lilla Edets kommun är en attraktiv 
plats att leva, verka och besöka. 
Det gör Lilla Edets kommun genom att: 

• Utarbeta en välutvecklad process för att 
attrahera investeringar och stödja 
företagsetableringar. 

• Aktivt marknadsföra platsen genom att 
utveckla berättelsen om Lilla Edets kommun 
och vår roll i det utvecklingssprång som 
regionen befinner sig i. 

• Skapa tillåtande miljöer som främjar 
entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får 
möjlighet att utvecklas. 

• Skapa förutsättningar för en stark 
besöksnäring. 

 

    

Samhällsplanering – Lilla Edet har en fungerande 
infrastruktur och erbjuder bra lokaler och 
verksamhetsmark i rätt lägen. 

• Det gör Lilla Edets kommun genom att:  
• Verka för minskat resande över lag men när det 

sker ska det vara hållbart. 
• Tillvarata digitaliseringens möjligheter i 

kommunens utveckling. 
• Bedriva mark- och lokalförsörjning med insikt 

om näringslivets etablerings-, expansions- och 
innovationsbehov. 
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Utarbeta ändamålsenliga och flexibla detaljplaner för 
att snabbare möjliggöra etableringar 
Näringslivsservice och innovationskraft – Det ska vara 
enkelt att driva företag i Lilla Edets kommun 

• Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och 
förståelse för företag hos politiker och 
tjänstemän. 

• Arbeta systematiskt med att förenkla och 
förtydliga kommunens processer. 

• Tillse att kommunens beslut i strategiska frågor 
innehåller en analys om hur det påverkar 
näringslivet. 

• Arbeta i samverkan med externa aktörer för att 
stödja nyföretagande samt utveckling av små 
och medelstora företag.  

 

    
 

 

 

 

4.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Samtliga strategier antagna 
i Näringslivsstrategiska 
programmet är valda. Se 
strategierna under 4.3. 

 Åtgärder och aktiviteter redovisas i 
handlingsplanen kopplat till 
Näringslivsstrategiska programmet som 
bifogas detta dokument. 

 

 

4.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Åtgärder och aktiviteter 
redovisas i handlingsplanen 
kopplat till 
Näringslivsstrategiska 
programmet som bifogas detta 
dokument. Där redovisas också 
tidsplaner och ansvarig person. 
Handlingsplanen är ett levande 
dokument som uppdateras 
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efterhand med 
åtgärder/aktiviteter. 
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5 Kommunstyrelsen 1 – Effektiv resursanvändning  
 

 

Ansvarig tjänsteperson: Jörgen Karlsson 

Övriga deltagare: 

 

5.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

KS egen tolkning och prioritering: 

Prioriterat mål nr 1 Effektiv resursanvändning 

Varför har politiken prioriterat detta 
målområde? 

• Svagt ekonomiskt läge med budgetunderskott och 
höga kostnader 

• Hög befolkningstillväxt som kommer innebära 
framtida utmaningar och ytterligare 
kostnadsökningar och investeringar  

• Behöver få ut så mycket som möjlighet av den 
insats som sätts in för att kunna visa invånarna att 
vi gör rätt saker på ett effektivt sätt. 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom 
målområdet? 

• Styrning och ledning och rätt organisation som 
leder till att vi gör rätt saker   

• Långsiktig analys och planering för att ha 
framförhållning på kostnader och effekter 

• Veta vilka kostnader det medför att växa 
befolkningsmässigt 

Vilka effekter är önskvärda inom 
målområdet? 

• Inga underskott  
• Pengarna går till rätt saker 
• Tillräcklig kvalitet till en lägre kostnad   
• God ekonomisk hushållning enligt 2 

procentsmålet 
 

Eventuell komplettering eller förtydligande, KLG: 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
 
 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
 
 

Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 
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5.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Förskola och fritidshem lägre standardkostnad än andra 

kommuner 
• Hög kommunalskatt har gett mer pengar till 

verksamheten, 30 mkr mer än de flesta GR-kommuner. 
• Driftsformerna ligger till stor del inom vårt eget ansvar 

vilket gör att vi kan påverka våra egna kostnader 
Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 

• Hög standardkostnad inom äldreomsorg och individ- 
och familjeomsorgen 

• Svag budgetföljsamhet 
• Flera år med dåliga resultat vilket gör att kommunen 

har en svag ekonomisk ställning 
• Hög kommunalskatt  
• Förändringsobenägna 
• I en liten kommun är det svårt att fatta obekväma 

beslut för att ”alla känner alla” 
• Brist på kontinuitet 

Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 
• Befolkningstillväxt 
• Kommunsamarbete (avtalssamverkan) 
• Benchmarking 
• Digitalisering inkl. e-tjänster och automatisering 

Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 
• Växtvärk, befolkningstillväxt innebär dyra lösningar 
• Minskade skatteintäkter 
• Risk för oförmåga att förändra i tillräckligt hög takt 
• Investeringsbehov framöver men samtidigt är lånetaket 

snart nått 
• Skredrisk 

 

 

5.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 
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Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Ta fram bra förklaringsmodeller till förändringsarbetet, 
vilka argument ska du möta dina grannar med? 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

5.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Analysera kommunens 
målgrupper och anpassa 
tjänsteutbud  

Idag tillhandahåller kommunen 
tjänster till en högre kostnad än 

standardkostnad. Andra kommuner 
har godtagbar servicenivå till lägre 

kostnad.  

Analys av målgrupp, behov och utbud  
Analys demografi i ett längre perspektiv 
Göra prioriteringar i stället för generella 

neddragningar 

Mer djuplodande 
ekonomiska analyser av 
kommunens ekonomiska 
förutsättningar, 
tjänsteproduktion och 
kvalitet  

. Om vi arbetar strukturerat med att 
beskriva och följa upp kostnader, 

mäter tjänsteproduktion och kvalitet 
kommer det att fokuseras på frågorna 
Bra analyser ger bra beslutsunderlag 
till politiken som kan fatta relevanta 

och uppföljningsbara beslut 
 

Djupare analys av befolkningsutveckling 
och ekonomisk utveckling 

Börja mäta tjänsteproduktion 
Mäta kvalitet 

 

Bra ekonomisk uppföljning, 
kunskapshöjande insatser 
för chefer samt  tydliggöra 
chefens ansvar  

Bra ekonomisk uppföljning ger 
förutsättningar att fatta nödvändiga 
beslut. Engagerade stödresurser som 
är engagerad i kärnverksamheten ger 

insikt 

Månadsmöten med alla chefer med 
särskild prioritet för de med negativ 

avvikelse 
Kontinuerlig (2-4 ggr/år) 

ekonomiutbildning med fokus på 
ekonomistyrning. Tydliggöra 
förväntningarna på cheferna  
Ha dialog om chef respektive 

stödfunktions ansvarsområde och roll  
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5.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Analys av målgrupp, behov och 
utbud  

Analys demografi i ett längre 
perspektiv Göra prioriteringar i 
stället för generella 
neddragningar 

 
 

   

Djupare analys av 
befolkningsutveckling och 

ekonomisk utveckling 
Börja mäta tjänsteproduktion 

Mäta kvalitet 
 

 
 

   

Månadsmöten med alla chefer 
med särskild prioritet för de 

med negativ avvikelse 
Kontinuerlig (2-4 ggr/år) 

ekonomiutbildning med fokus 
på ekonomistyrning. Tydliggöra 

förväntningarna på cheferna  
Ha dialog om chef respektive 
stödfunktions ansvarsområde 
och roll 
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6 Kommunstyrelsen 2 – Attraktiv arbetsgivare  
 

Ansvarig tjänsteperson: Marianne Piiroinen 

Övriga deltagare: 

 
6.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

KS egen tolkning och prioritering: 

Prioriterat mål nr 2 Mål 2 Attraktiv arbetsgivare 
 

Varför har politiken prioriterat detta 
målområde? 

• Rekryteringsbehovet är stort och det råder brist på 
arbetskraft, framförallt utbildad personal 

• Lilla Edet är en förhållandevis liten 
pendlarkommun där arbetstillfällen i större 
grannkommuner lockar 

• Behov av att behålla befintlig personal och locka 
ny kompetent personal 

• Personal presterar bättre om man trivs och mår 
bra på sin arbetsplats 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom 
målområdet? 

• Fortbildning och karriärmöjligheter 
• Rimlig arbetsbelastning 
• Erbjuda nyanställda en utförlig introduktion  
• Konkurrenskraftig löneutveckling 

Vilka effekter är önskvärda inom 
målområdet? 

• Trivsel hos personalen  
• Högre söktryck till lediga tjänster och därigenom 

möjligheter till högre kompetens vid 
tjänstetillsättning 

• God psykosocial och fysisk arbetsmiljö 
• Lägre sjukskrivningstal 
• Möjlighet till heltid för de som önskar 
• Väl fungerande kommungemensam 

vikarieanskaffning  
• Mer uppkopplade mot forskningen och möjlighet 

att erbjuda fortbildning av högsta kvalitet 
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Eventuell komplettering eller förtydligande, KLG: 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
Stärka enhetschefernas roll utifrån ett arbetsgivarperspektiv 

 
Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 

Aktiv styrning av personalresurser utifrån behov 
 

6.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Liten organisation med närhet till varandra och korta 

beslutsvägar 
• Vi kan erbjuda över hundratalet olika, intressanta 

yrken, där man har möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen och göra skillnad för andra 
människor 

• Kommunen upplevs som en arbetsplats med gott 
bemötande, där vi samarbetar och stöttar varandra 
(många återvänder till kommunen som arbetsplats) 

• Sjukfrånvaron för medarbetare tillhör de lägre i 
regionen 

• Vi har 20-talet nyrekryterade s k 
kommunambassadörer ute i verksamheterna 
(medverkar på rekryteringsmässor, på webbplats, etc) 

• Samordnad sommarrekrytering  
• Kommunövergripande introduktion för chefer specifikt 

och övriga medarbetare, där respektive verksamhet 
introducerar vidare efter sina behov 

• Alla chefer genomgår Utvecklande Ledarskap (UL) i 
GR:s regi 

• Hälsofrämjande ingång och samordning i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

• “Nya” yrken, t ex förskoleassistent, utvecklas på för att 
stärka kompetensförsörjningen 

• Ny rekryteringsportal som bl a underlättar för 
arbetssökande att söka lediga jobb i kommunen samt 
marknadsför våra jobb och möjligheter i vår kommun 

• Många lojala medarbetare  
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Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 
• Låg andel heltidsantällda i relation till GR inom 

socialförvaltningen 
• Anställningsförmånerna upplevs för få eller för låga (t 

ex friskvårdspengen) 
Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 

• Minskad konkurrens p g a nedskärningar i offentlig 
sektor 

• Digitaliseringen kan utvecklas för att hitta andra 
lösningar för att effektivisera arbetsuppgifter 

• Utveckling av olika yrkesroller, tex förskoleassistent 
• Konkurrenskraftig lönebild 
• Tillhör GR-regionen, medverkar aktivt i olika nätverk 

för att samhällsbevaka och ha utbyte med andra  
Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 

• Lilla Edet uppfattas som “bruksort” 
• Kommunens arbetsgivarvarumärke kan uppfattas som 

svagt 
• Långt/Svårt att pendla hit för vissa 
• Den mediala bevakningen innebär gärna mörka 

rubriker – det positiva märks inte 
 
 

 

 

 

 

 

6.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 
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6.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Fler medarbetare behöver 
erbjudas högre 
sysselsättningsgrader vid 
anställningar, helst 100% 

 
 

 

Höja chefers 
förändringskompetens i 
ledarskapet 

 
 

 

Plan för 
kompetensförsörjning och 
attraktivitet, hur får vi våra 
anställda att stanna????? 

 
 

 

 

6.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

 

7 Kommunstyrelsen 3 - Digitalisering  
 

Ansvarig tjänsteperson: Kim Borg 

Övriga deltagare: 

 
7.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 
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KS egen tolkning och prioritering: 

Prioriterat mål nr 3 Digitalisering 

Varför har politiken prioriterat detta 
målområde? 

• Möjliggöra effektiviseringar genom automatisering och e-
tjänster 

• Förenkla hemsida och informationsdelning via digitala 
kanaler 

• Informationssäkerhet arbeta mot iso 27001 och NIS-
lagen 

• Göra brukarna mer delaktiga  

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom 
målområdet? 

• Kostnadseffektivt samarbete med andra för att 
möjliggöra digitaliseringsresan  

• Säkerställa infrastrukturen kring digitaliseringen, såsom 
nät  

• Säkerhet i hanteringen – offentlighet/sekretess  
• Säkra kvaliteten så att användning är säker och trygg 
• Användarvänlighet för de med funktionsvariationer  

Vilka effekter är önskvärda inom 
målområdet? 

• Att kommunen på ett effektivt och användarvänligt sätt 
använder digitaliseringens möjligheter där så är möjligt; 
exempelvis kameror i hemtjänsten, digital 
nyckelhantering och klagomålshantering  

• Att det finns ett tydligt brukarfokus på hemsida så att 
besökare hittar information och e-tjänster 

• Bra support vid frågor 
 

 

Eventuell komplettering eller förtydligande, KLG: 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
 

För att vi ska kunna klara ökade krav måste vi hitta arbetssätt 
som är mer kostnadseffektiva med mindre resurser. 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
 

Automatisering och E-tjänster för att avlasta redan pressade 
förvaltningar. 

Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 
 

Medborgarna ska kunna hantera och uppdateras kring 
ärenden. Automatisering för att låta systemen göra uppgifter 

som vanligtvis tjänstemän idag gör.  

7.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  
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Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• Vi har inte samma typ av komplexitet som andra större 

kommuner (ex färre verksamhetssystem, mindre 
organisation ger överblick mm)  

• God kompetens om moderna lösningar, kravställning av 
tjänster och system. 

• Snabb intern hantering 
• Korta kommunikationsvägar 

Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 
• Liten och sårbar organisation 
• Högre lagstiftningskrav GDPR, lagen om 

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster (NIS), webbtillgänglighetsdirektivet mm 

• Kompetensbrist hos IT-partner 
• Medfinansierar IT-lösningar som kommunen inte har 

behov av 
• Inga resurser till utveckling 

Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 
• Molntjänster, vi låter leverantörerna hantera våra tjänster 

tex Varbi, Infracontrol , Office 365, Sitevision 
• Avtalssamverkan med andra kommuner (utan att 

bolagisera) 
• Kompetensutbyte genom nätverkande 
• IT-mognad hos befolkning ökar successivt 
• Tillgänglighet och användarvänlighet ökar i och med nya 

molntjänster. 
• Produktmognad avseende e-tjänster som kommuner 

tillhandahåller ökar.  
 
 

Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 
• Fortsatt höga kostnader IT-partner 
• Trögrörlighet exempelvis vid beställningar på grund av 

mellanhänder när IT-partner är inblandad. 
• Nya lagkrav ger ökade kostnader 
• Fiberutbyggnad stannar av  
• Delar av befolkningen har inte digital mognad 
• Svårigheter att hålla utvecklingstempo på grund av 

resursbrist 
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7.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Köpa system som tjänst (tex sitevision) 3 5 L 1 

Använda driftade lösningar i molnet, flytta system från 
datacenter i Kungälv till eget serverrum i molnet (tex 
licensserver) 

5 5 L 3 

Informationslagring i molnet (efter RSA) 4 4 L 5 

Förnya kommunens digitala agenda 
Definiera målbild digitalisering i Lilla Edets kommun, 
inklusive prioritering 

5 4 H 2 

Definiera alternativt tydliggöra arbetsprocesser inom 
digitalisering för att arbeta enhetligt och effektivt 

3 5 L 4 

 
 

    

 

 

7.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 

Köpa system som tjänst (tex 
sitevision) 

Vi har redan ett prioriterat fokus på 
att låta leverantörerna ta ansvar för 
de system som vi använder i 
verksamheten. Detta innebär mindre 
ansvar för vår organisation. (ex 
utveckling, säkerhetsuppdatering, 
övervakning, tillgänglighet mm) 

I första hand önskemål om extern drift 
hos leverantör vid inköp och 
omförhandling av system 
 
Önskemål om webbaserade system för 
att förenkla och möjliggöra för 
moderna integrationer och e-tjänster 

Använda lösningar i molnet Exakt kostnadskontroll och 
automatiskt underhåll av servrar  
 
Möjligheter att använda system bara 
på tidpunkter på dygnet när de 
används 

Analys av dagens system 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)för 
varje system 
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Informationslagring i molnet  Säkerställa att tillämpliga lagkrav 
efterlevs  
 
 

Uppdatera dokumenthanteringsplaner 
och klassa information  
 
Därefter val av lagring efter risk och 
sekretess  
 

Förnya kommunens digitala 
agenda med fokus på att 
definiera målbild digitalisering i 
Lilla Edets kommun, inklusive 
prioritering  

Omsätta digital agenda i praktik 
kräver resurser. Ekonomiska medel 
behöver frigöras för ändamålet  
 
 

Omprioritera befintliga resurser inom 
IT-området till förmån för att fokusera 
på digitalisering och 
verksamhetseffektivisering 

Definiera alternativt tydliggöra 
arbetsprocesser inom 
digitalisering för att arbeta 
enhetligt och effektivt 

Ingen samordning idag i, vilket ger 
ineffektivitet, osäkerhet och 
otydlighet vid exempelvis beställning 
av system, datorer, tjänster mm 
 
Roller som systemägare och 
systemförvaltare behöver 
aktualiseras och tydliggöras 

Ta fram arbetsprocesser för olika 
beställningar samt roller och ansvar för 
förvaltning av system 
 
 

 

 

7.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 
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8 Kommunstyrelsen 4 – Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att 
nå kommunens invånare  

 

Ansvarig tjänsteperson: Ellinor Östlund 

Övriga deltagare: 

 
8.1 Tolkning och definition av området 
Tolka och definiera det prioriterade utvecklingsområdet. 

KS egen tolkning och prioritering: 

Prioriterat mål nr 4 Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för 
att nå kommunens invånare 

Varför har politiken prioriterat detta 
målområde? 

• Varumärke är viktigt för att ha god tillväxt och för 
att för att identitet och stolthet är viktigt 

• Kunna visa vem kommunen är till och att 
medborgare känna att de har chans att påverka 
kommunen 

• Medborgares tilltro till politik och offentlighet 
• För att fånga in de goda idéerna som finns 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom 
målområdet? 

• Ha en lättillgänglig hemsida och använda kanaler 
där invånarna finns; såsom facebook för att 
kommunicera ut vad vi gör och varför. 

• Tydliga och lättläsliga servicedeklarationer för att 
kommunicera vad man kan förvänta sig av oss 
och skapa en förståelse för vår verksamhet. 

• Förbättra varumärket Lilla Edet och  
Vilka effekter är önskvärda inom 
målområdet? 

• Mer positiv bild av kommunen 
• Ökad tillväxt - attraktivt att bo här 
• Förbättra utfall i SCB medborgarundersökning 

om medbestämmande och trivsel.  
• Ökad stolthet och tillit 
• Invånare involveras och bidrar mer 

 
 

Eventuell komplettering eller förtydligande, KLG: 

Varför är detta område prioriterat Beskrivning 
Ellinor mailar 

 
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området? 

Beskrivning 
 
 

Vilka effekter är önskvärda inom området? Beskrivning 
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8.2 Analys av nuläge och omvärld 
Analysera nuläge och omvärld (SWOT) för det specifika målområdet:  

 

Kommunens nuvarande interna styrkor Beskrivning 
• En samlad organisation för kommunikation och 

varumärke 
• Bred kompetens  
• Kontaktmannaskap till förvaltningarna 
• Webbplatsen förstärks som kommunikationskanal 
• Närhet till förvaltningarna 
• Upparbetade metoder att jobba med 

kommunikationsplaner, t.ex. matavfallsinsamlingen 
och miljö- och familjedagen, visionsarbetet 

• Kompetensutbyte genom nätverkande 
• Korta beslutsvägar 

 
Kommunens nuvarande interna svagheter Beskrivning 

• Många vill ha tjänsterna fast i ostrukturerad form 
• Vi är reaktiva istället för proaktiva i vissa fall 
• Ingen upparbetad årsplan för invånardialog som är 

kommunövergripande 
• Bristande resurser för varumärkesplattform 
• Prioritering utifrån efterfrågan istället för behov 

 
Externa faktorer som utgör möjligheter  Beskrivning 

• Starka alternativa informationskanaler (kommunikation, 
invånardialog) 

• Befolkningstillväxt (varumärke) 
• Positiva resultat för företagen (varumärke) 
• Fin natur, Göta Älv, laxfiske, Göteborgs närmaste vildmark 

(varumärke) 
 

Externa faktorer som utgör hot  Beskrivning 
• Starka alternativa informationskanaler 
• Invånarna tror inte på varumärket 
• Låga resultat i SCB:s medborgarundersökning 
• Lågt kommersiellt utbud (varumärke) 
• Dåliga skolresultat (varumärke) 
•  
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8.3 Möjliga strategier (samt utvärdering) 
Identifiera och beskriv möjliga strategier. Utvärdera dem och rangordna. 

Möjliga strategier Möjlig 
effekt (1-5) 

Sannolikhet 
(1-5) 

Resursåtgång 
H-M-L 

Rang- 
ordning 

Bättre planering genom fler årshjul, årshjul 
invånardialog, årshjul varumärke. 

5 5 H  

Fortsatt fokus på webbutveckling kopplat till 
kommunens digitaliseringsmål. 

5 5 H  

Medveten kommunikation. Tala om vad som görs i 
kommunen på ett strukturerat sätt. Viktigt att definiera 
Intressent och målgrupp vid kommunikation i allt vi gör.  

5 5 H  

Ta fram en policy/riktlinjer för invånardialog som är 
kommunövergripande. 

5 5 H  

Tillskapa ett kontaktcenter. Arbetet ska vara 
kommunövergripande. 

    

 
 

    

8.4 Valda strategier 
Motivera och beskriv valda strategier. Identifiera åtgärder/aktiviteter kopplade till respektive 
strategi. 

Strategi Motivering och beskrivning Åtgärder/aktiviteter 
Bättre planering genom fler årshjul, 
årshjul invånardialog, årshjul 
varumärke. 

 
 

Skapa förvaltningsspecifika årshjul 
 

Fortsatt fokus på webbutveckling 
kopplat till kommunens 
digitaliseringsmål. 

 
 

 

Medveten kommunikation. Tala om 
vad som görs i kommunen på ett 
strukturerat sätt. Viktigt att 
definiera Intressent och målgrupp 
vid kommunikation i allt vi gör.  

 
 

 

Ta fram en policy/riktlinjer för 
invånardialog som är 
kommunövergripande.  

  
 
 

Tillskapa ett kontaktcenter   
 

8.5 Genomförandeplan 
Motivera, beskriv och planera valda (prioriterade) åtgärder/aktiviteter/projekt.  

Åtgärder/aktiviteter/projekt 
som ska genomföras 

Motivering och 
beskrivning 

Delmoment Ansvarig Tidplan 

Skapa årshjul tillsammans med 
respektive förvaltning - vad är 
på gång under året? Viktiga 
händelser, återkommande 
händelser, nya projekt, aktuella 
invånardialoger. 

Få en bättre 
arbetssituation, vi vet om 
toppar och dalar och kan 

bättre planera vårt arbete 
under året. Bättre 

förbereda när krisen 

 Kontaktp
erson för 
respektiv

e 
förvaltni

ng 

Första träffen 
innan 

januarimånad
s utgång 
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kommer. Minskar också 
sårbarheten.  

 
Plan för invånardialoger för 
politiker och tjänstepersoner 

Möta invånare, 
rundvandring i 

kommunhuset, möta 
politiker och 

tjänstepersoner i deras 
egna miljöer. 

Utbildning 
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Miljö och klimat
Val: Lilla Edet, 2021, 2020, 
2019, 2018, 2017

Nyckeltals-ID Titel Nyckeltalsbeskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 Trend
Klimatpåverkande 
utsläpp

N00401 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton CO2-ekvivalenter. 
Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung samt N2O, CH4, HFC, 
PFC, och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som 
konsumtionsbaserade utsläpp. Enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt, liksom vägtrafik 
på stamvägnätet eller en stor andel jordbruk. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan, se även sverigesmiljomal.se. Källa: RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den 
Nationella emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se 
vidare Metodbeskrivning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

5,53 4,42 4,39 1

Utsläpp till luft

N85047 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv

Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska 
området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. 
Ibland kan vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. 
Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft, se även sverigesmiljomal.se. Källa: RKA har beräknat 
utsläpp per invånare med data från den Nationella emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika 
undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare Metodbeskrivning på den Nationella 
emissionsdatabasens hemsida.

14,5 13,6 12,8 1

N85048 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv

Totala emissioner av partiklar (PM2,5) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska 
området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. 
Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt, medan sektorn egen uppvärmning speglar 
förhållandena i kommunen väl. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft, se även 
sverigesmiljomal.se. Källa: RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den Nationella 
emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare 
Metodbeskrivning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

2,47 1,86 1,84 1

N85501 Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, kg/inv

Totala emissioner av ammoniak avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området 
delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. En stor andel 
lantbruk kan leda till stora utsläpp lokalt. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, se 
även sverigesmiljomal.se. Källa: RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den Nationella 
emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare 
Metodbeskrivning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

4,56 4,56 4,51 0

N00517 Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen totalt, ton NMVOC/inv

Totala emissioner av flyktiga organiska ämnen förutom metan (NMVOC) från samtliga sektorer inom det 
geografiska området delat med invånare. Enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt. 
Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Nyckeltalet följer upp 
miljökvalitetsmålet Frisk luft. Källa: RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den Nationella 
emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare 
Metodbeskrivning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

0,01 0,01 0,01 0

Fysisk planering/ 
Samhällsplanering/ 
Markanvändning

N85084 Medelavstånd till skyddad natur, km

Invånares medelavstånd i km till närmaste skyddade natur. Skyddad natur avser nationalparker, 
naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och 
vattenskyddsområden. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'. Sveriges miljömål har 
skyddad natur inom 1 km som målsättning, se även www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB\n

3,10 2,60 2,60 2,40 1

52



N07418 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin 
folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst 
en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och 
beaktar inte väg- och gatunät. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även 
www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB

64,8 65,2 65,1 0

N07410 Nytilkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

Andel nytillkomna bostäder (under det aktuella referensåret) i det geografiska området, som har en trafikerad 
hållplats inom 500 meter. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med 
minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd 
och beaktar inte väg- och gatunät. Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ut 
lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd 
miljö', se även www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB

47,8 83,9 52,6 0

N07806 Cykelväg i kommunen, total, meter/inv.

Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen, meter dividerat med antal invånare 31/12. Källa: 
Trafikverket (NVDB) och SCB 2,0 2,5 2,5 2,6 1

N07803 Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv.
Kommunal cykelväg i kommunen, meter dividerat med antal invånare 31/12. Källa: NVDB och SCB

1,0 1,0 1,0 1,1 0

U07524
Kommunen har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och minskat transportbehov (Ja=1, 
Nej=0)

Svar från kommunen på frågan "Har kommunen aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter 
och minskat transportbehov?", där svarsalternativen "Ja, kommunomfattande" och "Ja, för del av 
kommunen" redovisas som Ja = 1 och svarsalternativen "Nej, men arbete pågår" och "nej" redovisas som Nej 
= 0. För att besvara frågan jakande ska kommunen ha ett eller flera dokument som sammantaget redovisar 
strategier och åtgärder för hur de fossilbränsledrivna transporterna i kommunen kan minska och de 
miljöanpassade och resurssnåla transportsätten stärkas samt hur transportbehovet kan minska. Dokumenten 
ska dessutom ange hur man genom fysisk planering kan bidra till detta. Det kan t.ex. handla om planering av 
gång- respektive cykelvägnät, nät och knutpunkter för kollektivtrafik och lokalisering av bebyggelse i 
förhållande till transportsystem och service. Exempel på sådana dokument är trafikstrategi för kommunen 
eller tätorten, cykelplan, klimat- och energistrategi och/eller kommunens översiktsplan om såväl strategier 
som åtgärder redovisas i denna. Med aktuellt underlag avses underlag/dokument som enligt kommunens 
bedömning inte är i behov av uppdatering. Källa: Boverket (miljömålsenkäten)

0 0 0

U07525 Kommunen har aktuella dokument som fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram (Ja=1, Nej=0)

Svar från kommunen på frågan "Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett 
kulturmiljöprogram?", där svarsalternativen "Ja, kommunomfattande" och "Ja, för del av kommun" redovisas 
som Ja = 1 och svarsalternativen "Nej, men arbete pågår" och "nej" redovisas som Nej = 0. För att besvara 
frågan jakande ska kommunen ha ett eller flera aktuella dokument som sammantaget tydliggör 
kulturvärdena, identifierar särskilt värdefulla områden samt anger strategier och förhållningssätt till hur 
kulturvärdena ska tillvaratas och utvecklas. Med aktuellt underlag avses underlag/dokument som enligt 
kommunens bedömning inte är i behov av uppdatering. Källa: Boverket (miljömålsenkäten)

1 1 0

U07526 Kommunen har aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram (Ja=1, Nej=0)

Svar från kommunen på frågan "Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och 
vattenstrukturprogram?", där svarsalternativen "Ja, kommunomfattande" och "Ja, för någon eller några 
tätorter med närområden" redovisas som Ja = 1 och svarsalternativen "Nej, men arbete pågår" och "nej" 
redovisas som Nej = 0. För att besvara frågan jakande ska kommunen ha ett eller flera aktuella dokument som 
sammantaget beskriver och värderar grön- och/eller vattenområden i tätorter eller tätortsnära områden 
utifrån ekologiska och sociala utgångspunkter, samt anger strategier och förhållningssätt till hur dess värden 
ska bevaras och utvecklas. Områdenas värden för såväl natur- och kulturmiljö som rekreations- och 
friluftsändamål ska beaktas. Med aktuellt underlag avses underlag/dokument som enligt kommunens 
bedömning inte är i behov av uppdatering. Källa: Boverket (miljömålsenkäten)

0 0 0

U07527 Kommunen har aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan (Ja=1, Nej=0)

Svar från kommunen på frågan "Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller 
funktionen av en sådan plan?", där svarsalternativen "Ja" redovisas som Ja = 1 och svarsalternativen "Nej, 
men arbete pågår" och "nej" redovisas som Nej = 0. För att besvara frågan jakande ska kommunen ha en 
aktuell energiplan eller motsvarande dokument som sammantaget redovisar energianvändningen och anger 
strategier och förhållningssätt för hur energianvändningen ska effektiviseras och på sikt minska och hur 
användningen av förnybara energikällor ska öka. Med aktuellt underlag avses underlag/dokument som enligt 
kommunens bedömning inte är i behov av uppdatering. Källa: Boverket (miljömålsenkäten)

0 0 0
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U07528 Kommunen har tillgång till antikvarisk kompetens (Ja=1, Nej=0)

Svar från kommunen på frågan "Har kommunen tillgång till antikvarisk kompetens?", där svarsalternativen 
"Ja, egen kompetens", "Ja, kompetens genom avtal" och "Ja, egen kompetens och kompetens genom avtal" 
redovisas som Ja = 1 och svarsalternativen "nej" redovisas som Nej = 0. För att besvara frågan jakande ska 
kommunen antingen ha tillgång till egen antikvarisk kompetens eller ha träffat ett avtal om köp av 
kompetensen. Med antikvarisk kompetens menas en person med relevant utbildning som har som 
arbetsuppgift att tillvarata kulturvärdena. I arbetsuppgifterna ska ingå att ta fram underlag till och delta i den 
fysiska planeringen. Att enbart fungera som remissinstans uppfyller alltså inte kravet på tillgång till antikvarisk 
kompetens. Källa: Boverket (miljömålsenkäten)

0 0 0

N70066 Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse, antal/10 000 inv

Data baseras på Räkna q, länsstyrelsens inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som skyddas i 
kommunala detaljplaner dividerat på antal invånare multiplicerat med 10000. Registreringen avser i det här 
fallet antalet byggnader som fått planbestämmelse q eller k, angående förvanskningsförbud (PBL 8:13) 
respektive varsamhetskrav (PBL 8:17). Data redovisas kumulativt, dvs det totala antalet planskyddade 
byggnader ett visst år. Källa: Länsstyrelsen Räkna q

2,9 2,8 2,8 0

Transporter, inkl. 
kollektivtrafik

U00502 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen delat med totala antalet 
personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet 
att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna 
gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas 
samt bilar godkända av tillverkaren att köras på  HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är 
inkluderade. Källa: Miljöfordon Sverige

26,3 0

U00501 Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)

Antal fossiloberoende personbilar i det geografiska området delat med totala antalet personbilar i det 
geografiska området. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från 
förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, 
metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av 
tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade. Källa: Miljöfordon 
Sverige 10,5 0

U00437 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och 
lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. 
För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon 
registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser 
bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.  Miljöfordon 
Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med fordon i operationell leasing samt 
justera för andra avvikelser. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Miljöfordon Sverige (MFS).

41,3 40,6 26,8 23,2 2

N07400 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) (-2020)

Antal miljöbilar i trafik dividerat med totalt antal bilar i trafik, multiplicerat med 100. Avser den 31/12 och den 
geografiska kommunen/regionen.  Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden 
för registrering uppfyllde kraven för miljöbil.  Detta innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska 
uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för 
MB2013. Källa: SCB. 15,4 16,2 15,8 16,8 1

U07917 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Total körsträcka i mil 
och år med personbilar registrerade i det geografiska området dividerat med totalt antal invånare i det 
geografiska området. Avser körsträcka för bilar registrerade i det geografiska området och säger ingenting om 
i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska 
personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för 
kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade). Källa: Trafa

891,3 859,6 842,8 778,1 1

Cirkulär ekonomi & 
hållbar konsumtion
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U07801 Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information.  Antal kilogram 
kommunalt avfall per justerat invånarantal i kommunen. I kommunalt avfall ingår mat- och restavfall (tidigare 
benämt kärl- och säckavfalll, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland 
annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt 
renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I 
utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer 
hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott 
genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal speglas 
mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar jämförelser 
med andra kommuner. Källa: Avfall Sverige.

424 408 417 432 0

U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram 
hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal 
kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också 
den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland 
annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den 
del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige.

31 27 29 26 2

U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för 
inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna 
KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som 
inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens 
egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum.

30 30 30 0

U50102 Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Den totala mängden 
måltidssvinn per ätande i grund- och gymnasieskola under mätperioden. Måltidssvinn är summan av 
serveringssvinn och tallrikssvinn. Endast kommuner med värde för både serverings- samt tallrikssvinn 
redovisas. För vissa kommuner skiljer sig antal ätande för de olika mätperioderna. Serveringssvinn är mat från 
serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara. Tallrikssvinn är allt 
som skrapas av från tallriken. Källa: Livsmedelsverket

0

Gröna frågor, inkl. 
skyddat natur, 
ekosystemtjänster m.m.

N85054 Skyddad natur totalt, andel (%)

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses 
område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB

3,4 3,4 3,4 3,5 0

N00403 Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

Ekologiskt odlad åkermark som andel av total areal åkermark (%). Med ekologiskt odlad åkermark avses 
arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt 
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. OBS: 
Andelar som överstiger 100% klassificeras som bortfall. Detta kan förekomma då de två uppgifterna hämtas ur 
två olika källor. Total jordbruksmark hämtas ur Jordbruksverkets Lantbruksregister, där marken registreras i 
den kommun den är belägen i. Uppgifter om ekologisk brukad mark får Jordbruksverket från de kontrollorgan 
som kontrollerar jordbrukarnas efterlevnad av regelverket. Där registreras endast en kommunkod för hela 
företaget, även om ett företag kan ha areal i mer än den kommun som kontrollorganet anger. Tolka därför 
kommunvärdena och det ovägda kommunmedelvärdet för detta nyckeltal med försiktighet. Källa: 
Jordbruksverket.

35,1 35,5 34,5 40,6 1
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N85051 Sjöar med god ekologisk status, andel (%)

Antal sjöar med god ekologisk status i procent av antal sjöar totalt. En sjö med koppling till flera kommuner 
eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under 
en flerårscykel, och i Kolada uppdateras för varje år det aktuella preliminära resultat som tagits fram så långt 
under cykeln för att det år cykeln tar slut uppdateras med det slutgiltiga resultatet 5 år tillbaka . Nyckeltalet 
uppdateras eftersom och alla siffror utom det sista i en cykel bör ses som preliminära. Cykel 1 avser 2004-
2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

25,0 25,0 25,0 25,0 0

N85052 Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

Antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Ett vattendrag med koppling 
till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs 
successivt under en flerårscykel, och i Kolada uppdateras för varje år det aktuella preliminära resultat som 
tagits fram så långt under cykeln för att det år cykeln tar slut uppdateras med det slutgiltiga resultatet 5 år 
tillbaka . Nyckeltalet uppdateras eftersom och alla siffror utom det sista i en cykel bör ses som preliminära. 
Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

16,7 16,7 16,7 16,7 0

N00750 Total betesmark, hektar

Total yta betesmark för det aktuella området. Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets 
biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer 
upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv, se även 
ww.sverigesmiljomal.se. Dubbelpunkt (..) kan för detta nyckeltalet både betyda att uppgiften är belagd med 
sekretess eller att det är ett bortfall. Källa: Jordbruksverket

431 426 428 421 2

N00751 Slåtteräng, hektar

Total yta slåtteräng för det aktuella området. Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets 
biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer 
upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv. Se även 
www.sverigesmiljomal.se. Dubbelpunkt (..) kan för detta nyckeltalet både betyda att uppgiften är belagd med 
sekretess eller att det är ett bortfall. Källa: Jordbruksverket

1 2 2 0

N00753 Slåtteräng, per total betesmark, andel (%)

Andel av det aktuella områdets totala betesmark som utgörs av slåtteräng. Slåtterängar är viktiga livsmiljöer 
för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess 
arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv. 
Se även www.sverigesmiljomal.se. Dubbelpunkt (..) kan för detta nyckeltalet både betyda att uppgiften är 
belagd med sekretess eller att det är ett bortfall. Källa: Jordbruksverket

0,23 0,47 0,48 1

Energi

N45905 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv

Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. 
Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: 
Energimyndigheten och SCB.

45 41 41 0

N45925 Elproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)

Andel förnybar elproduktion. Elproduktion av vatten-, vindkraft samt förnybara bränslen, dividerat med total 
elproduktion. Oavsett producent, produktion i megawattimmar (MWh), inom det geografiska områdets 
gränser. För att skatta produktion av förnybara bränslen, har andel förnybar bränsleanvändning vid 
elproduktion använts. Källa: Energimyndigheten och SCB.

100 100 0

N45970 Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt (MW)

Total installerad effekt från solcellsanläggningar anslutna till elnätet, mätt i MW. Siffrorna kommer från 
enkätundersökningen Nätanslutna solcellsanläggningar. Källa: Energimyndigheten

0,16 0,34 0,86 1,27 1
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Attraktionskraft Uppstart 
(kvartal)

Slutförd 
(kvartal)

Ansvarig för 
insats/aktivitet

Deltar i arbetet Utfall

Nämnder med 
delansvar

Samhällsnämnden, Bildningsnämnden, kommunstyrelsen

Insats 1: Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar 
och stödja företagsetableringar

Aktivitet 1 Göra benchmark för att utveckla etableringsprocessen Q2 2022 Q4 2022 Maria W  
Enhetschef Pex 
Karin H 
Sekorschef

Kajsa, VD Edethus, Ylva, 
Mattias, Emma, Kristian

benchmark slutförd  Karin stämmer av med Maria W. Kajsa frågar BRG kollegor och kommunchef om tips på 
ställa att besöka.

Aktivitet 2 Ta fram förslag på hur vi vill att processen ska se ut. Ta fram 
arbetsrutiner för att effektivisera etableringsprocessen. 

2023 2023 Maria W  
Enhetschef Pex 
Karin H 

Kajsa, VD Edethus, Ylva, 
Mattias, Emma, Kristian

Väldefinierad och dokumenterad process med 
rutiner på plats

Vem kan processleda? Kan nya controllerna eller en extern ledare? Kommunikatör behövs 
vid beskrivningen.

Aktivitet 3 Identifiera platser som är möjliga för etablering. Identifiera vilka 
åtgärder som behövs för att göra platserna möjliga.

Q3 2022 Maria W  
Enhetschef Pex 
Karin H 

Platserna identifierade och identifiering av 
vilka åtgärdes som behövs för att göra platsen 
möjlig är gjord Karin stämmer av med Maria W 

Insats 2: Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om 
Lilla Edets kommun och vår roll i det utvecklingssprång som 
regionen befinner sig i.

Aktivietet 1 Förankra och kommunicera kommunens visionen Fortlöpande Ellinor 
Kommunikation
schef

SCB:s medborgarundersökning vilken 
förflyttning? Förbättra utfallet i 
undersökningen

Fler förslag på utfall önskas här. Kom gärna med input

Aktivitet 1:1 Peronalens ryggsäckar med visionen skriven på Pågående
Aktivitet 1:2 Introduktionen till nyanställda
Aktivitet 1:3 Framföra visonens budskap i möten med företag. Detta kan göras 

genom filmen om visionen, samtal, kort på blomma, 

Aktivitet 1:4 Edethus framför visionen på sin hemsida, Facebook och Linkedin Lars W Aktivitet genomförd

Aktivitet 1:4 Gå igenom kommunikationsplanen för Visionen och uppdatera 
om behov finns

Ellinor Genomgång och uppdatering klar.

Aktivitet 2 Identifiera Lilla Edets konkurrensfördel som kan attrahera 
företag. Identifiera vilken typ av företag vi önskar i Lilla Edet.

Fortlöpande Kajsa Ellinor Konkurrensfördel identifierad och ingår i 
extern och intern kommunikation

Strategisk placering mellan Trollhättan och Göteborg, Stenungsund och Alingsås, 
Uddevalla.Förmånlig prisbild. Bra boendemiljö, aktivt föreningsliv, god kommunal service för 
företag.  invånare och besökare. Mindre företag som som växer organiskt (starta hemma i 
garaget och växer och expanderar. Behöver större lokal och anställer personal. 
Företagsinom våra vanligaste branscher såsom bygg och handel/e-handel.

Aktivitet 3 Kommunicera vad vi gör i näringslivsstrategiska programmet.  Fortlöpande Kajsa Ellinor x antal kommunikationsinsatser om 
kommunens strategiska arbete i programmet

Aktivitet 3:1 En nyhet i veckan som vänder sig till företag. Nyhetbrev, 
lillaedet.se och Facebook

Fortlöpande Kajsa Ellinor 42 nyheter/år

Aktivitet 4 Vinterbelysning, Påskris, Ägg-jakt, höstmarknad och liknande 
event

2022 Ylva

Insats 3: Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där 
gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas

Aktivitet 1 Identifiera vad vi menar med tillåtande miljöer, var de finns och 
kan utvecklas på kort och lång sikt.

Anna Maria Områden identifierad nya arenor (Lödöse tågstation, gamla fabrikslokaler, pop-up butiker, foodtrucks och 
försäljning på torget)Fokus på att få in företag snarare än att skriva långa kontrakt som 
tillåter små företag att bubbla för att på sikt kunna utvecklas

Aktivitet 2 Skapa förutsättningar för x antal av områdena ovan att växa och 
utvecklas

Vakansgrad under 5 %, x antal 
företagsetableringar i dessa områden

Aktivitet 3 Omarbeta allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala 
ordningsföreskrifter om torghandel och annan försäljning . 
Kortsiktiga etableringar och Popup.

Anna Maria Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
omarbetade och kommunicerade på enkelt 
sätt. Skapa möjlighet för fler aktörer att 
erbjuda torghandel på fler ställen 
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Aktivitet 4 Inventera de aktiviteter som görs i offentliga rummet och arbeta 
sektorsövergripande tillsammans med företag, föreningsliv och 
enskilda för att det blir levande stadsmiljö.

Årshjul för levande stadsmiljö framtagen 

Aktivitet 5 Utveckla och komplettera årshjulet ökat flöde av människor, fler externa besökare 

Aktivitet 6 Utveckla rollen som handelsutvecklare som ska utveckla områden 
i kommunen så att dessa blir levande.

Rollen ska knyta relevanta personer från 
bolagen och förvaltningarna till sig så att 
processer kan gå snabbare och för att 
underlätta förändring på riktigt.  

Insats 4 Skapa förutsättningar för en stark besöksnäring
Aktivitet 1 Uppdatera "Upptäck Lilla Edet"

Q2 2022 Q2 - Q3 2022

Kajsa Ellinor Kommunikation 
Handelsutveckling 
Näringsliv

Uppdaterad broschyr tryckt
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Kompetensförsörjning Uppstart 
(kvartal)

Slutförd 
(kvartal)

Ansvarig 
för 
insats/akt
ivitet

Deltar i arbetet Utfall

Nämnder med delansvar Bildningsnämnden, Socialnämnd, 
Kommunstyrelsen 

Insats 1: Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta 
entreprenörskap löpa som en röd tråd 
genom hela utbildningssystemet

Aktivitet 1 Tydliggöra vad som menas med 
entreprenörskap

Aktivitet 2 Kartlägga befintliga modeller för att arbeta 
med entreprenörskap i alla utbildningsformer

Kartläggning genomförd. Beslut om vilka 
modeller vi ska arbeta med.

Aktivitet 3 Låta skolan göra digitala och fysiska besök i 
näringslivet

100 besök 

Aktivitet 4 Vidareutveckla arbetet med entreprenörskap i 
grundskolan

40 % ska ha genomgått  program 
samhällsentreprenörer

Aktivitet 5 Aktivt arbeta med UF x antal LE ungdomar gör UF
Aktivitet 6 Tillvarata och stimulera det entreprenöriella 

tänkandet inom VUX och SFI genom att 
etablera en koppling med Yes Box och 
nyföretagarcentrum Väst.

En koppling etablerad mellan vux, Sfi med 
Yes Box. 75 % av målgruppen för vux/sfi 
har varit i kontakt med Yes Box. X % 
nyanlända är självförsörjande med eget 
företag inom fem år efter etablerad 
kontakt.

Aktivitet 7 Ta emot Prao i de kommunala 
verksamheterna som ett förberedande steg 
för att sedan kunna praoa i näringslivet

x antal personer som praoat i privat sektor

Aktivitet 8  Samordna PRAO-platser genom 
Praktikplatsen.se

Aktivitet 9 Öka antalet feriejobb från grundskolan och 
uppåt (närliggande kommuner)

x antal feriejobb i privat sektor?

Aktivitet 10 Erbjuda sommarlovsentreprenörskap x antal deltagare i sommarlovsentreprenörer
Insats 2: Verka för att det finns relevanta utbildningar 

som näringslivet efterfrågar på alla nivåer.

Aktivietet 1 Kartlägga utbildningsnivån i kommunen Kartläggning genomförd
Aktivitet 2 Bygga kunskapsgrund i kommunen kring 

företagens framtida kompetensbehov i lokala 
arbetsmarknadsregionen.

Aktivitet 3 Samordna och prioritera utbildningsbehoven 
utifrån aktivitet 1 och 2.

Aktivietet 4 Synliggöra de utbildningar som finns i 
regionen

Insats 3: Utveckla möjligheten till fortbildning och 
kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
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Aktivitet 1 Förbättra och samordna arbetet med APL Fler APL platser på företag

Aktivitet 2 Samverka med näringslivet för att skapa 
utbildningar t ex genom att dela på 
finansieringen

x antal utbildningsplatser där samverkan 
med näringslivet sker

Aktivitet 3 Undersöka möjligheterna för att kunna 
erbjuda jobbcoaching, kompetensväxling till 
privata företag

Aktivitet 4 Genomföra x antal Aruba WS
Insats 4: Verka för bättre matchning och  validering av 

kompetenser tillsammans med näringslivet 
för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.

Aktivitet 1 Identifiera, tillsammans med näringslivet, 
vilken validering som skapar förutsättningar 
för jobb 

x antal valideringar som lett till 
anställningar

Aktivitet 2 Gemensam satsning på ett kompetenscenter 
med en dörr in och många dörrar ut

minskad arbetslöshet med x %
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Samhällsplanering Uppstart 
(kvartal)

Slutförd 
(kvartal)

Ansvarig för 
insats/aktivitet

Deltar i arbetet Utfall

Nämnder med delansvar Kommunstyrelsen, Samhällsnämnden, Styrelsen för EdetHus
     

Insats 1 Verka för minskat resande över lag men när det sker ska det vara hållbart. 
     

Aktivitet 1

Utreda vilka gång och cykelvägar som ska prioriteras. Knyta ihop gång och 
cykelvägar inom tätorten Lilla Edet.

Nu Forlöpande Anna B Stadsmiljö Fysiskplanering X antal meter gång- och cykelvägar per år

Aktivitet 2
Utöka antal laddstolpar

Aktivitet 2:1 NY
Utreda hur vi kan ha laddstolpar på lämplig mark. Om, var och hur.

nu 2022 Anna B Utredning klar

Aktivitet 2:2 Ny

Informations till fastighetsägare från Energirådgivare vilka möjligheter det finns

Nu 2022 Kajsa Energirådgivare Information tillgänglig och kommunicerad

Aktivitet 2:3 NY
Punkt på fastighetsägarmötet om laddstolpar

2022 2022 Ylva
Aktivitet 3 Vid varje möte med Västtrafik diskutera frågan om förbättrade förbindelser 

genom kollektivtrafik  mellan  Lödöse och Lilla Edet.
Fortlöpande Fortlöpande Anna Berlin

Aktivitet 5 Verka för att företag har distanskontor i kommunen.
Lars W Näringsliv och samhällsplanering

Aktivitet 5:1 Ny Ta fram metod för att identifiera/inventera vilka de stora arbetsgivarna är som 
skulle kunna vara intresserade av distanskontor i Lilla Edet.

2022 2022 Edethus VD Lars W Kontoren i Göta uthyrda till 80%
Aktivitet 5:2 NY Annonsera de tomma kontoren i Göta i nyhetsbrev

2022 Edethus VD Lars W Kajsa
Insats 2 Tillvarata digitaliseringens möjligheter i kommunens utveckling

     
Akktivitet 1 Utveckla e-tjänster för smartare användning av digitala verktyg. 

etablerade e-tjänster för tillståndsärenden
Aktivitet 2 Analysera mobil- och fiberoperatörernas utbyggnad, infrastruktur. Hur ser kartan 

utidag och vad saknas
2022 2023 Karin Analys genomförd

Karin stämmer av med fibersamordnare 
Per, GIS-ingenjör, Kim IT

Aktivitet 3 NY Bygglov- och miljöavdelningen möjlighet att söka tillstånd digitalt. Detsamma 
gäller Geodata vid nytt system.

2023 2023 Karin, Kristian, Maria Tjänsten tillgänglig Karin stämmer av med Kristian
Aktivitet 4 NY Nya detalplaner digitaliserade under 2022

2022 2022 Maria W Klart
Aktivitet 5 NY Alla detaljplaner digitaliserade 

2023 2023 Maria W Klart
Aktivitet 6 Ny Ta fram metod för att identifiera/inventera vilka de stora arbetsgivarna är som 

skulle kunna vara intresserade av distanskontor i Lilla Edet.
2022 2022 Edethus VD Lars W Kontoren i Göta uthyrda till 80%

Kajsa frågar kollegor BRG om de gjort något 
liknande

Aktivitet 7 NY Annonsera de tomma kontoren i Göta i nyhetsbrev
2022 Edethus VD Lars W Kajsa Kontoren i Göta uthyrda till 80%

Insats 3 Bedriva mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings-, 
expansions- och innovationsbehov. 

     
Aktivitet 1 Inventera/Analysera näringslivet efterfrågan på mark. Hur analyserar man detta?

Etableringsgruppen Lars W, Kajsa, Maria, Mattias analys slutförd

Hur gör vi detta? Någon form av enkär/Vad 
frågar företagen efter/Mark för att bygga 
lokaler och att hyra lokaler

Aktivitet 2 Verka för strategiska markförvärv. Säkerställa att lämplig mark finns för att möta 
behoven hos våra företag.

Maria W/Lars W
Aktivitet 3 Skapa byggrätter för olika typer av verksamheter. Följa prioriteringsordning för 

planerad verksamhetsmark
Maria W x antal tillgänglig verksamhetsmark

Insats 4 Utarbeta ändamålsenliga och flexibla detaljplaner för att snabbare möjliggöra 
etableringar.
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Aktivitet 1 Definiera vad en flexibel detaljplan innebär för oss. Samla kunskap om ämnet och 
vad som gäller lagmässigt. Förslag 2: I arbetet med att ta fram detaljplaner ska 
avvägning ske i varje enskilt fall hur behovet av  flexibilitet kan tilllgodoses på 
lämpligaste sätt.

2023 2024 Maria W
PEX och näringslivsenheten. Referensgrupp: 
FöretagsCentrum styrelse analys slutförd

Aktivitet 2 Kontinuerligt uppdatera prioriteringslista för detaljplaner

Maria W
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Näringslivsservice Uppstart 
(kvartal)

Slutförd 
(kvartal)

Ansvarig för 
insats/aktivitet

Uppstart 
(kvartal)

Slutförd 
(kvartal)

Ansvarig för insats/aktivitet Deltar i arbetet Deltar i 
arbetet

Utfall

Nämnder med 
delansvar

    
Nämnder med delansvar Samhällsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, 

Insats 1 Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och förståelse för 
företag hos politiker och tjänstemän.

Aktivitet 1 Genomföra en företagsbesöksdag per år där politiker, 
kommunledning, tjänstepersoner deltar

2022 2024 Kajsa/Ylva

Variation/bredd på personer i kommunens organisation som 
deltar En besöksdag genomförd varje år

Aktivitet 2 Genomföra företagsbesök kso, kd, na
Fortlöpande

40 besök per år 50 % Digitala

Aktivitet 3 Alla ks- politiker, presidierna i social - och samhällsnämnden 
samt anställda som har företagskontakter soch alla chefer ska 
gå grundutbildning om förutsättningar för företagande

2022 2023 Kajsa

80 % har gått utbildning. Samtliga nya chefer och nya anställda 
med företagskontakter. Hur stämmer vi av det? Kolla med 
adminstrativa avdelning om möjligt med nämnderna

Aktivitet 4 Kommunikationsarbete för att berätta om hur 
myndighetsutövande som företag möter fungerar

    

x antal kommunikationsinsatser

Aktivitet 5 Näringslivsvecka 2 gånger per år
2022 Kajsa Ylva

2 Näringslivsveckor genomförda per år

Aktivitet 6 VD-lunch 2 gånger per år med tema
Kajsa Ylva

Luncher genomförda

Aktiitet 7 Näringslivsregister på hemsidan
2022 2022 Kajsa

Register på plats

Insats 2 Arbeta systematiskt med att förenkla och förtydliga 
kommunens processer 

Aktivietet 1 Benchmarka med andra kommuner kring hur lång tid det tar 
från stoppdatum från tjänstepersoner till behandling i nämnd

Benchmark slutförd. Förslag framtaget för samhällsnämnden 
och socialnämnd

Aktivitet 2 Förkorta nämndprocesser.
Samhällsbyggnad, Socialtjänst

Genomförda förändringar

Aktivitet 3 Utveckla och förtydliga kommunikationen till företag på 
hemsidan. 

    

högre ranking gällande informationshantering i insikt 

Aktivitet 4 Etablera en tvärsektoriell grupp, för att följa upp leveranser och 
förbättringsförslag inom företagsklimat

2022 Kajsa systematiskt arbete implementerat med 3 antal möten per år
Aktivitet 5 Utreda möjligheterna för att inrätta en lotsgruppsfunktion

Beslut taget om hur kommunen ska arbeta med 
lotsgruppsfunktionen

Aktivitet 6 Etablera policy på svarstid gällande företagsärenden, 
Servicedeklaration Policy etablerad för svarstid på e-post samt telefon

Aktivitet 7 Mäklarmöte - bjud in för dialog
Samhällsbyggnad 2 möten per år

Insats 3 Tillse att kommunens beslut i strategiska frågor innehåller en 
analys om hur det påverkar näringslivet.     

Aktivitet 1 Utreda möjligheterna att lägga in konsekvener för näringslivet 
som en parameter då man skriver tjänsteskrivelse

Beslut taget om mall för tjänsteskrivelse samt följa upp hur 
många som använder den
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Insats 4 Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja 
nyföretagande samt utveckling av små och medelstora 
företag.

Aktivitet 1 Skapa medvetenhet om kommunens samarbeten med 
Nyföretagarcentrum Väst och YESbox i Göteborg. 

Kajsa

kännedom om xxx inom kommunen och bland företag

Aktivitet 1:1 Förmedla NyföretagarCentrum startaeget-info och när möjligt 
arrangera i Lilla Edet. 

Kajsa

X personer deltagit  från Lilla Edet

Aktivitet 2 Arbeta aktivt med UF och betala verksamhetsbidrag
Kajsa

x antal ungdomar driver UF -företag

Aktivitet 2:2 Delta i UF-mässans juryarbete
Kajsa

Deltagit i arbetet

Aktivitet 3 Förmedla erbjudanden från BRG, Almi och andra aktörer
Kajsa

Aktivitet 4 Skicka välkomsbrev till nya företag
Q3 2022 Kajsa/Ylva

Samtliga nyföretagare fått sitt brev

Aktivitet 5 Nyhetsbrev 8-10 gånger per år
Kajsa/Ylva Kommunikation

Nyhetsbreven publicerade

Insats 5 Arbeta aktivt i upphandlingen för att tillvarata marknadens 
kompetens i tidiga skeden

Aktivitet 1 Skapa förutsättningar för näringslivet att hitta lösningar på 
samhällsutmaningarna (t ex med RFI:er , Request for 
Information,) i samband med upphandling.

Aktivitet 2 Implementera e-tjänsten ”boka en upphandlare”. tjänsten erbjuds samt x antal användare
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-01-11 
 

 
§ 4 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges målområden och uppdrag, 
MoR 2021 
Dnr KS 2021/425 
 
Sammanfattning 
I Lilla Edets kommuns Mål– och resursplan fastställs målområden och uppdrag av 
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppgift att leda, samordna och följa upp 
kommunens arbete med de fastställda målområdena och uppdragen. Uppgiften ligger 
operativt hos kommunchefen på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunchefens 
ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och 
delaktighet från kommunens verksamheter. 
 
Under sammanträdes ges en uppföljning av de målområden och uppdrag som fastställts 
i Lilla Edets kommun Mål– och resurs plan 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

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

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

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

4. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informtionen. 
 
 
Beslut 

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

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

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

4. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informtionen. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-01-11 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Karin Holmström, sektorchef 
Leif Gardtman, sektorchef 
Kristian Nordström, miljö- och byggchef 
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 21 
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 
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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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 

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. 

 
Arbetsuskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

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. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-26 KS 2021/413 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tjänsteskrivelse 
 
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 
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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Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
 
Förslag till 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. 
 
 
 
 
 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare 
clara.svensdotter@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, chef sektor samhälle 
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sid- 2 - 

Information och anvisningar 

Om planbesked  
Den som vill vidta en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har en 
möjlighet att begära kommunens ställningstagande i frågan om man är beredd att påbörja ett sådant 
planläggningsarbete, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen.  

Hur ska begäran om planbesked se ut? 
En begäran om planbesked ska enligt 5 kap 3§ plan- och bygglagen vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden samt en karta som visar det 
område som berörs. Om åtgärden som kräver planläggning avser ett byggnadsverk ska begäran 
också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. En 
situationsplan är en karta över tomten med det som ska byggas/avses i planbeskedet inritat.  

Handläggning av planbesked 
Enligt 5 kap 4-5§ i plan- och bygglagen ska kommunen från att en begäran om planbesked som 
uppfyller ovanstående krav på innehåll inom fyra månader lämna besked om huruvida 
planläggningsarbete ska påbörjas och den ungefärliga tidpunkten för antagande. Ett besked om att 
planläggning ska påbörjas innebär dock inte en garanti för att planarbetet kommer att leda till ett 
antagande. Om kommunen ej avser att inleda ett planarbete kommer det i beskedet också att anges 
skälen för detta. Planbesked kan inte överklagas. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som lämnas in av sökanden samt på de uppgifter som 
mark- och exploateringsavdelningen har tillgång till då ansökan bereds. Under planprocessen 
tillförs synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Innan detaljplanearbetet startar ska ett planavtal upprättas. Avtalet reglerar de kostnader som 
uppstår i samband med planarbetet.  

Avgift för planbesked 
Enligt 12 kap 8§ plan- och bygglagen får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Avgift för 
ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften ska vara betald innan ärendet 
behandlas. Fakturan för planbeskedet skickas separat. Den som har skrivit under ansökan är 
betalningsansvarig.  

Mer information finns på Lilla Edet kommuns webbplats www.lillaedet.se (Bygga, bo & miljö). 
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Lödöse 

Göteborg och Trollhättan växer… 

- Vi vill i planområdet skapa en karaktärsfull stadsstruktur med trivsam skala som speglar

områdets historia och den intilliggande bebyggelsen bland annat Lödöse museum.

- Man har historiskt förlagt industrier i nära anslutning till vatten och därmed stängt ute

allmänheten från vattenkontakt.

- Vi skapar en arkitektur som förstärker och tillför med en mångfald av bostäder (hyresrätter,

bostadsrätter, serviceboende och kollektivt boende), småindustri och verksamheter. Vi

kommer att fördjupa oss i områdets förutsättningar (trafik, lä/ sol, vattennivåer, sanering

efter tidigare verksamhet osv.). Arkitekturens hållbarhet och materialitet kommer också att

nogsamt studeras (hur mycket kan man bygga och samtidigt behålla kvalitet).

- Vi skall skapa ett område med stark karaktär i vilket vi strategiskt mejslar fram olika

delområden och kvarter som ger möjligheter till byggrätter och upplåtesleformer med

individuell karaktär i helheten. Vi ser torgbildningar med olika karaktärer.

- En solfjäderplan med axlar löper från vattnet. Vi etablerar stråk, ett aktivt stråk med

bostäder och handel arrangerat runt en kanal med broar och spänger. Vi tror att det

vattennära läget är en unik möjlighet för en miljö med indragna kanaler.  Vi skapar också ett

urbant stråk med bostäder och signaturhus som avslutar mot vattnet i form av en överbyggd

bro likt en modern ponte vecchio samt ett kringgärdande stråk som löper parallellt med 45an

där en rygg (en modern ringmur) av omgärdande verksamhetslokaler (nystartade företag,

sociala företag, större företag) utgör områdets gräns.

- Två torg varav det ena ett grönt och det andra ett torg med bostäder i väv med handel och

verksamhet.

- Bryggor utmed älven ger möjligheter för caféer och restauranger.

- I kvartersmiljön, gångfartsgator och bekväma gatumått i trivsam småskalighet där de

medeltida stadsplanerna kan vara en inspiration.

- En samlande parkering för besökare vid områdets infart men också gatuparkering och

eventuella p-garage i bottenvåning tillser parkeringsbehoven.

- I processen kommer vi att utreda behovet av förskola och utbildning.

- Vi kommer vidare att titta på områdets bebyggelse i etapper som ger logik.
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Bakgrund 

Befolkningen i Lilla Edets kommun ökar och väntas fortsätta öka framöver. Enligt 

befolkningsprognosen som presenteras i ÖP 2012 beräknas befolkningen i Lilla Edets 

kommun öka med 12 % mellan år 2017 och 2027. I anslutning till stationsområdet i Lödöse 

planerar kommunen en utbyggnad av bostäder och verksamheter med hög exploateringsgrad 

nära stationsområdet Lödöse södra. En utveckling av Lödöse varv presenteras som en logisk 

del av utvecklingen i tätorten, för att möta en ökande befolkning och knyta samman tätorten 

med utbyggnaden av södra Lödöse i anslutning till tågstationen.  

 

Förstudien är tänkt att undersöka möjligheten för exploatering i området innan ett eventuellt 

detaljplanearbete startas. Om förstudien på något sätt visar att bebyggelse för bostads- och 

verksamhetsändamål inte är lämpligt på platsen finns möjlighet att undersöka annan 

utveckling eller omvandling. I denna förstudie beskrivs även ett nollalternativ, som innebär 

det scenario där ingen omvandling görs och varvsområdet kvarstår som det område för 

småskalig industri och annan verksamhet det är idag. 

 

Syfte och mål 
Förstudien ska ligga till grund inför beslut om detaljplanläggning för området. Syftet är att i 

förstudien utreda möjligheten och lämpligheten för framtida bostads- och 

verksamhetsbebyggelse på Lödöse varv genom att utreda områdets förutsättningar. 
 

Omfattning och avgränsning 
Förstudien ska utreda följande: 

• Arkeologi 

• Geoteknik 

• Trafik 

• Översvämningsrisk 

• Sjöfartens påverkan 

• Förorenad mark 

• Tänkbar byggnation 

• Exploateringsekonomi 

 

Områdets avgränsning illustreras på bilden nedan. Avgränsningarna följer fastighetsgränserna 

för Klostret 4:2 och Klostret 4:3. Varvsområdet gränsar i väst direkt till Göta älv. I öst 

avgränsas området av Göteborgsvägen (Väg 2002) och industrijärnvägen Lilla Edet-banan. I 

norr avgränsas området av ett mindre område med sly, mindre träd och buskar. Området med 

träd och buskar är obebyggt och framkomligheten är låg. I söder gränsar området till ett 

bostadshus och söder om det öppen mark. Tre fristående bostadshus ligger mellan 

varvsområdet och Göteborgsvägen/Lilla Edet-banan. 
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Medverkande 

Förstudien bygger på att de faktorer och instanser som involveras i ett eventuellt framtida 

planarbete kommer till tals i ett tidigt skede. Medverkande till förstudien är följande: 
Clara Svensdotter Lilla Edets kommun 

Ebba Lövehed Lilla Edets kommun 

Lars Wijkmark EdetHus Ab 

Niclas Jacobsson AFRY 

Tobias Gunnarsson AFRY 

Johan Fogelström  AFRY 

Erik Sterud  AFRY 

Johanna Blomqvist  WSP 
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplan 

Översiktsplan Lilla Edets kommun antagen av kommunfullmäktige år 2012 anger att 

förutsättningar för handel och verksamheter ska skapas inom varvsområdet. Översiktsplanen 

nämner även skredrisk och markens förorening som faktorer att utreda i och med fortsatt 

planarbete på området. Bostäder är inte förenligt med översiktsplanen. 

 

Fördjupning av översiktsplanen 

FÖP Lödöse – En fördjupning av översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige år 2014 

pekar ut varvsområdet som en plats för möjlig utveckling för turiständamål och rekreation 

samt beskriver varvet som en både visuellt och mentalt avskärmande barriär mellan Göta älv 

och Lödöse tätort. I FÖP Lödöse beskrivs de bristande kopplingarna mellan centrala Lödöse 

och älven. Dessa kopplingar anses svåra att göra något åt om befintlig markanvändning på 

varvet kvarstår. Planläggning för bostäder är inte förenligt med gällande fördjupning av 

översiktsplanen. 

 

Kulturarvsplan 

Lilla Edets kommun har en kulturarvsplan, Kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt förslag 

till åtgärder, som antogs av kommunfullmäktige år 2010. Under kapitlet Lödöse stadsområde 

med St. Peders kyrka, St. Peders Socken redovisas ett antal intressanta byggnader och 

anläggningar som kan berätta om varvets äldre verksamheter. Det mest välbevarade är 

chefsbostadsbyggnaden, ursprungligen byggt som kontor till kvarnen som fanns på området. 

Gjuteriet från 1904 tillhör de äldsta byggnaderna som finns kvar på varvet. Andra intressanta 

byggnader som nämns i kulturarvsplanen är kvarnkontoret/nya varvskontoret, plåtslageri och 

svetshall, gamla varvskontoret och stapelbädden. 

 

2. Nulägesbeskrivning 
Lödöse varv ligger ca 10 km söder om centralorten Lilla Edet, i östra Lödöse. Varvsområdet 

ligger i anslutning till Göta älv, och skärmas i öster av genom Göteborgsvägen och Lilla Edet-

banan (järnväg). Järnvägsspåret trafikeras av godsvagnar till och från pappersbruket i Lilla 

Edet och är lågt trafikerad. Öster om järnvägsspåret och Göteborgsvägen går Klostergatan 

mot Lödöse centrum. Ungefär 100 m norr om varvsområdet ligger Lödöse museum som har 

utgångspunkt i arkeologiska fynd från medeltiden. Spetalsbergen, ett tätortsnära naturområde 

med blandskog och vandringsleder, ligger nordöst om varvsområdet.  

 

Varvsområdet kan upplevas som en barriär mellan centrala Lödöse och Göta älv vilket 

begränsar invånarnas möjlighet att ta sig till älven ifrån Lödöse. Ett antal verksamheter finns 

på varvsområdet idag. Främst handlar det om olika typer av verkstäder, men även förråd och 

uppställningsplatser finns inom området. Fastighetsägare till fastigheterna Klostret 4:2 och 

Klostret 4:3 är AB EdetHus. På grund av den tidigare varvsverksamheten är en stor del av 

marken förorenad. Markföroreningarna är en stor knäckfråga vad gäller varvets 

utvecklingsmöjligheter. Denna förstudie är tänkt att undersöka dels markföroreningarna dels 

de geotekniska förhållandena för området. Detta tillsammans med en övergripande 
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exploateringsekonomi och arkeologiska frågor ligger till grund för att pröva lämpligheten i en 

utveckling av Lödöse varv.  
 

Kontakten med älven är en viktig faktor att ta upp eftersom den i nuläget är svårtillgänglig för 

invånare i Lödöse. Mindre officiella stigar finns men inget organiserat stråk. Lilla Edets 

kommun håller på att starta upp ett projekt som syftar till att utveckla ett grönstråk i Lödöse. 

Kontakten med älven längs varvsområdet föreslås genom stråket fungera som en 

sammanlänkande del istället för ett hinder som det upplevs vara idag. FÖP Lödöse (2014) 

beskriver hur hela varvsområdet skapar en avskärmande barriär mellan Lödöse och älven, 

både mentalt och fysiskt. Behovet av att stärka kopplingarna mellan centrala Lödöse och 

älven tas upp, men även svårigheten i att bibehålla verksamhetsdriften och samtidigt utveckla 

kontakten med älven. Vid en framtida utveckling av varvsområdet kommer kopplingarna till 

Lödöse centrum och möjligheten att på ett säkert sätt korsa Göteborgsvägen och järnvägen bli 

en viktig fråga att hantera.  

 

Trafik och kollektivtrafik 

Idag finns det en infart till området via Göteborgsvägen. Infarten som är placerad mitt i 

området korsar järnvägsspåret och överfarten saknar skyddsanordningar (bommar eller 

signaler).Från varvsområdet finns det möjlighet att resa med kollektivtrafik. Tågstationen 

Lödöse södra ligger ca två kilometer från området och förbinder Lödöse med kringliggande 

städer och orter. Västtrafiks regionaltåg mellan Göteborgs central och Vänersborg gör 

uppehåll två gånger i timmen under rusningstrafik och tåget stannar bland annat i Bohus, 

Älvängen och Trollhättan. Restiden mellan Lödöse södra och Göteborgs central är 25 

minuter. Närmsta busshållplats (Lödöse museum) ligger 100 meter från varvsområdet, 

varifrån det går resa till centralorten Lilla Edet på ungefär 15 minuter och till Älvägen på 20 

minuter. Något cykelstråk finns inte i området och koppling till befintliga cykelvägar saknas. 

Cykelväg finns längs Göteborgsvägen, fram till busshållplats Lödöse museum. Längs 

Skeppsbyggaregatan och inne i varvsområdet saknas cykelvägar. 

Natur och rekreation 
Varvsområdet ligger i anslutning till det tätortsnära naturområdet Spetalsbergen, 400 m 

nordöst om planområdet. I Spetalsbergen, som är ett blandskogsområde med ädellövsinslag, 

finns uppmärkt vandringsled. Inne på varvsområdet finns väldigt lite och på vissa ställen 

nästan ingen växtlighet. Kring byggnaden Kvarnkontoret i östra delen av området finns en 

smal gräsmatta och tre träd. I norra delen av området finns ett större område med träd och sly 

där framkomligheten är låg. Söder om varvsområdet växer sly och högt vass på vissa ställen 

vilket gör att framkomligheten är låg, ingen uppmärkt stig eller vandringsled finns. 

 

Kulturmiljö 

Lödöses historia beskrivs i Lilla Edets kommuns kulturarvsplan Kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer samt förslag till åtgärder, som tagits fram med hjälp av Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen. Kulturarvsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2010 och i denna går det att 

läsa om Lödöses storhetstid. Lödöse växte fram under slutet av 1000-talet och blev en av 

landets främsta hamn- och handelsstäder under medeltiden. Under 1200- och 1300-talen 
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blomstrade staden som handelsplats delvis på grund av sin strategiska placering vid älven. 

Vid denna tid fanns det i Lödöse en borganläggning som tjänade som hovsresidens vid 

kungligt besök. Ännu vid mitten av 1400-talet räknas Lödöse som en av landets främsta 

städer, men när Nya Lödöse (Gamlestaden, nordöstra Göteborg) anlagts minskade Lödöses 

ställning. Lödöse förlorade sina stadsrättigheter år 1646 och hade då varit en respektabel 

hamnstad i ungefär 500 år. Lödöse kan på det sättet ses som Göteborgs medeltida 

föregångare. I Lödöse idag finns inga lämningar ovan jord från bygdens storhetstid under 

medeltiden. På Lödöse varv, som är Sveriges förmodligen äldsta varv, har skeppsbyggeri 

bedrivits sedan 1300-talet och hamnen är internationellt klassad. År 1899 grundades AB 

Lödöse Varf som bedrev verksamhet fram till 1980-talet då varvsverksamheten lades ner. 

Området är idag ett verksamhetsområde med mindre småskalig verksamhet. Marken är nu till 

stor del förorenad på grund av den tidigare varvsverksamheten. 

 

Nuvarande markanvändning 
Varvsområdet idag används främst som verksamhetsområde. Nedan finns en tabell över 

verksamheter på varvsområdet, framtagen av EdetHus som även är fastighetsägare. 

 

Verksamheter på varvsområdet Typ av verksamhet 

Kjell Jägersten Åkeri AB Lager/förråd 

Lilla Edets kommun Förråd/repetition 

Markanläggningar i Väst Kontor/verkstad/uppställning 

LM Stålteknik  Kontor/verkstad 

LV Marinteknik Hamn/uppställning 

Remaco AB Uppställning 

Privatperson Snickeri 

Privatperson Bilverkstad 

JR Rörtyckning AB Lager/förråd 

F. Martinssons Gräv Entr. Förråd 

Västarvet Förråd 

Winfab Verkstad 

Gothenburg Dog n’ Horse Förråd 

3. Förutsättningar 

Trafik 
Trafikverket har i ett yttrande gett synpunkter på en utveckling av Lödöse varv. Trafikverket 

ser anslutningen till Göteborgsvägen (väg 2002) som en viktig faktor att behandla i 

kommande planarbete, då vägen måste vara anpassad till de trafikflöden som en utveckling av 

varvet förväntas ge upphov till.  
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Hållplatsläget och kopplingen till Lödöse centrum behöver utredas vidare i samband med 

planläggning för att kunna säkerställa säker passage både till kollektivtrafik och Lödöse 

centrum. I dagsläget finns det ett övergångställe mellan varvsområdet och Lödöse centrum. 

Förutom att passagen kan vara en säkerhetsrisk för gångare och cykeltrafikanter kan vägen 

upplevas som en barriär. Det är viktigt att barriäreffekten hanteras i framtida planläggning. 

Kopplingen mellan centrum och varvet behöver stärkas och utvecklas, att bibehålla den 

nuvarande trafiklösningen samtidigt som en utveckling sker på varvet anses inte hållbart 

enligt Trafikverket.  

 

Järnvägen Lilla Edet-banan som går mellan området och väg 2002 upplevs även den som en 

barriär och kan utgöra en säkerhetsrisk för de som vistas i området. Järnvägen är lågtrafikerad 

men trots det kan det bli aktuellt med säkerhetsåtgärder för att förhindra spårspringning. 

Buller och vibrationer från järnvägen bör beaktas i framtida planering och vid eventuell 

detaljplaneläggning bör en buller- och vibrationsutredning tas fram.  

Göta älv 
Sjöfartsverket har i ett yttrande gett synpunkter på en utveckling av Lödöse varv.  

Sjöfartsverket trycker på vikten av att en bullerutredning utförs för att undersöka hur 

förbipasserande fartygstrafik påverkar tänkt bostadsbygganden. Vid sidan av 

bullerutredningar bör även ljudstudier utföras. Ljudstudierna bör genomföras både sommar- 

och vintertid. Vidare bör en risk- och konsekvensanalys genomföras för att säkerställa att 

byggnader placeras på ett sådant sätt att de klarar sig vid eventuellt roderhaveri hos 

förbipasserande fartyg. Vidare påtalar Sjöfartsverket vikten i att säkra kanalslänter för att 

försäkra byggnader mot ras och för att säkra kanalens tillgänglighet. Vattenområdet (del av 

Klostret 4:3) utmed varvet är inte en utredd fastighet. Om man i framtiden vill utreda området 

föreslås en fastighetsutredning hos Lantmäteriet, eller lantmäteriförrättning om man vill ändra 

fastighetsgränsen. En utredning av fastigheten i vattnet har inte gjorts till arbetet med 

förstudien, men en utredning av kan vara nödvändigt i och med ett eventuellt framtida 

planarbete. Om exploateringsförslaget följs kommer en besiktning av kajerna behövas, för att 

sedan rusta upp kajerna. Eventuellt finns det möjligheten att utreda om kajerna kan fungera 

som någon form av gemensamhetsanläggning i samband med detaljplaneläggning.  

 

Arkeologi 
Västra Götalandsregionen (Lödöse museum) och Länsstyrelsen har i ett gemensamt möte med 

representanter från Lilla Edets kommun och AB EdetHus gett sina synpunkter på en 

utveckling av Lödöse varv. Med tanke på varvsområdets historia och Lödöses historiska 

ställning i regionen föreslås en grundlig arkeologisk utredning genomföras i samband med 

eventuell detaljplaneläggning. Enligt Lödöse museum är ungefär hälften av området som 

föreslås att bebyggas inom området för fornlämningar. År 2019 gjordes utgrävningar i 

området så man stadsbebyggelse. Det är nödvändigt att en arkeologisk utredning görs i 

samband med detaljplaneläggning i området. Kostnaden för en arkeologisk undersökning på 

varvsområdet beräknas utifrån faktorer som områdets storlek och betydelse för kulturmiljö 

och historia, men liknande utredningar har genomförts i bland annat Nya Lödöse 

(Gamlestaden) och skulle kunna ge en uppskattning kring kostnader för arkeologisk 
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utgrävning för Lödöse varv. Om schaktning eller annan grävning sker i samband med 

detaljplanering bör en schaktövervakning med medföljande arkeolog ske.  

Översvämningsrisk 

Varvsområdet ligger i nära anslutning till Göta älv och påverkas om älven svämmas över. 

Efter omfattande regn och stormar kan även andra vattendrag stiga så mycket att stränderna 

utefter dessa vattendrag översvämmas. Kartbilden nedan visar att större delar av området 

riskeras att översvämmas. Översvämningsrisker och eventuella åtgärder för att förhindra 

översvämning av området utreds vidare i samband med detaljplanläggning. Vid ett 200-

årsflöde är stora delar av området översvämmat. Se kartbild nedan. 

 

 
Vattenutbredning i händelse av ett 200-års regn. Från översvämningskartering av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

 
Markmiljö 

AFRY har utfört en miljöteknisk markundersökning för fastigheterna Klostret 4:2 och 4:3. 

Platsen är översiktligt undersökt i flera omgångar. Undersökningarna visar att platsen är 

förorenad av både organiska och oorganiska föroreningar och att spridningen är stor i både 

djup och utbredning. Några mönster går dock att urskilja i föroreningsbilden. 

Föroreningarna som dominerar är metaller, främst arsenik, koppar, nickel och bly. På 

begränsade platser finns dessa föroreningar ytligt men de förekommer också på djup 

av ca 2 meter under markytan. Tributyltenn, TBT har påträffats på ytliga nivåer. 

Föroreningsmönstren är svaga vilket komplicerar saneringsförfarandet, ökar 

osäkerheterna samt minskar möjligheten till kontinuerlig framdrift utan avbrott. 

Det kan konstateras att åtgärdsbehov även utan förändring av markanvändning 

föreligger på grund av hälsorisker kopplade till intag av jord samt akuttoxiska effekter 
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för barn eftersom arsenik påvisats i akuttoxiska halter. 

 

Rapporten som redovisar förekomsten av markföroreningar finns i sin helhet som bilaga till 

detta dokument. 

 

Geoteknik och stabilitetsfrågor 

 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Lilla Edets kommun utfört en geoteknisk utredning för 

området vid Lödöse varv. Utredningen ska ligga till grund för planering av byggnation inom 

området vid Lödöse varv. 

 

Stabiliteten har utvärderats med hänsyn till riktlinjer beskrivna i IEG 6:2008 ”Slänter och 

Bankar”. Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande i norra och centrala delen av 

undersökningsområdet. I södra delen av området är stabiliteten ej tillfredställande. Inom detta 

område krävs åtgärder för att förbättra befintlig stabilitet. Rekommendationer på åtgärder kan 

vara att exempelvis använda lastkompensation genom att ersätta befintligt material med 

lättare massor, eller installera KC-pelare på aktivsidan av slänten. Vidare utredning krävs 

dock för framtagande av åtgärd. Vidare utredning av jordförhållanden med mer avancerade 

laboratorieundersökningar kan ge mer underlag för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet, 

vilket även bidrar till att omräkningsfaktor i partialkoefficientmetoden kan förbättras. 

 

Schakt ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutningen anpassas 

till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och förekommande belastningar mm, se 

vidare AB Svensk Byggtjänst/Statens geotekniska instituts handbok ”Schakta säkert – 

säkerhet vid schaktning i jord” utgiven 2015. 

 

Vid grundläggning av den norra delen där verksamhet planeras bedöms det på grund av 

sättningskänslig jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt att med någon typ 

av grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Detta bedöms lämpligast göras med 

spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Vid grundläggning av den södra delen där 

bostäder och handel planeras bedöms det på grund av sättningskänslig jord med djupa 

jorddjup vara nödvändigt med någon typ av grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Detta 

bedöms lämpligast göras med spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Alternativt 

kan mantelbärande pålar vara möjligt vid större jorddjup. En avsänkning av befintlig 

grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har utretts. I projekteringsskedet 

rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs för all byggnation för att få en så optimal 

grundläggning som möjligt. 

 

Den geotekniska utredningen finns i sin helhet som bilaga till detta dokument. 

 

4. Exploateringsförslaget 
AB EdetHus vision över varvsområdet är att möjliggöra för bostads- och 

verksamhetsbebyggelse. Stor vikt läggs vid att varvsområdet ska spegla Lödöses historia och 
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den intilliggande bebyggelsen, däribland Lödöse museum. Historiskt har man lagt industrier i 

nära anslutning till vatten och därmed stängt ute allmänheten från vattenkontakt, därför ses 

varvsområdet som ett viktigt utvecklingsområde som ger allmänheten ökad kontakt med 

älven. För att främja tillgängligheten till vattnet pekas torg och stråkbildning ut som viktiga 

aspekter ut som viktiga i framtida exploatering. Framtida behov av förskola och skola ska 

utredas i samband med detaljplanering.  
 

 

 

 
Skisser av Contekton Arkitekter Fyrstad AB. 

Bebyggelsestruktur  
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Contekton Arkitekter Fyrstad AB har skissat på möjlig framtida byggnation där både bostäder 

och olika typer av verksamheter ryms inom området. Verksamheterna som föreslås är 

framförallt sådana som är inriktade mot service och annan mindre småskalig verksamhet. I 

förslaget har en ”rygg” av mindre verksamhetslokaler placerats längs Göteborgsvägen, med 

plats för parkeringar i anslutning till infartsvägen ungefär i mitten av området. Ett torg är 

föreslaget i södra delen av området, med ett stråk av bostäder i västöstlig riktning. I mitten av 

området är ett större, grönt torg föreslaget. Mot älven föreslås en tredje mindre mötesplats. 

Nya kanaler föreslås som blå stråk i södra och mellersta delen av området. Även en 

småbåtshamn med möjlighet för båtar och mindre fartyg att kunna lägga till föreslås. 

Byggnaderna utifrån Contektons skisser föreslår en bebyggelse med varierade höjder. 

Verksamhetslokaler föreslås på de nedersta våningarna och bostäder på de övre.  

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att exploateringsförslaget inte kommer till stånd och att varvsområdet 

inte utvecklas. Detta kan vara en följd av att olika faktorer som sanering av markmiljö, 

arkeologiska utgrävningar, ekonomiskt perspektiv eller kostnadsfrågor på ett eller annat sätt 

gör att exploatering utifrån det som beskrivs i den här förstudien inte kan ske på platsen. 

Exploateringsekonomi 
AFRY har utfört en kostnadsbedömning för exploatering av området Lödöse varv invid Göta 

älv, Lilla Edets kommun.  

 

Uppdraget omfattar bedömning av kostnader för att omvandla det gamla varvsområdet enligt 

arkitektskiss från Contektion Arkitekter. AFRY och EdetHus har kommit överens om att vid 

kostnadsberäkningarna exkludera vissa delar ur arkitektförslaget, bland annat ny kanal.  

 

Allmän infrastruktur enligt skissförslaget: gator, torg, kajer, etcetera, avses läggas ut med 

kommunalt huvudmannaskap. Eftersom EdetHus äger marken kommer bolaget att stå för 

kostnaderna för allmänna anläggningar, genom exploateringsbidrag. Aktuellt markområde är 

förorenat som en följd av dess långa markanvändning som varv. Föroreningarna förhindrar att 

utan åtgärd exploatera platsen för bostadsändamål. För hantering av föroreningarna pågår 

ansvars- och kostnadsutredningar. Staten ger möjlighet att söka bidrag för att sanera 

förorenade markområden som ska bebyggas med bostäder. För att projektet ska ha möjlighet 

till bidrag krävs att projektet har ekonomiska förutsättningar även utan att bidrag beviljas. 

Kostnader och bidrag för sanering hanteras därför separat och räknas inte in i 

kostnadsbedömningen för projektet. Projektområdet är även identifierat som intressant ur ett 

arkeologiskt perspektiv. Omfattning av undersökningarna är inte kända, utan kommer att 

behandlas senare i processen. Kostnader för arkeologiska undersökningar är inte medräknade 

i föreliggande kostnadsbedömning.  

 

Kostnadsbedömningen ger en uppskattning av kostnad för bostäder och verksamheter inom 

projektområdet, redovisad som kostnad i kr/kvm BOA resp. LOA, viktad beroende på givet 

förhållandet bostäder-lokaler. I kostnadsbedömningen ingår kostnader för att uppföra 

byggnader, inkl. grundläggning, exploateringsbidrag (dvs kostnader för att bygga ut allmän 
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plats). I kostnadsbedömningen har inte medräknats kostnader för markförstärkning av mark 

som avses bli allmän plats. I byggkostnaden ingår byggplatsomkostnader och 

entreprenörsarvode, dock inte byggherrekostnader samt projektering. 

 

Kostnadsbedömningen för ingående parametrar ger en bedömd projektkostnad om ca 2 430 

mnkr, eller i snitt 35 240 kr/kvm BOA och 30 172 kr/kvm LOA vid kvartersfördelning och 

byggnadsomfattning enligt arkitektförslag från 2018-02-12 och förutsättningar från EdetHus. 

Flertalet av bostadshusen antas uppföras med garage. Kostnaden för att uppföra garage är 

troligtvis högre närmare älven, varför garage föreslås placeras i byggnaderna längre in. 

Sannolikt kan garage samnyttjas mellan olika kvarter/byggnader. Antal platser har inte 

bedömts eller jämförts mot något p-tal.  

Nedan presenteras några huvudantaganden för kostnadsbedömning.  

• Gator i området utformas enligt följande kategorier och sektioner: - För merparten av 

gatorna antas sektion 16 m (lokalgata). - Ett gatuavsnitt antas 23 m (urbant stråk). - Ett 

avsnitt 35 m (aktivt stråk, kanal enligt skissförslag utgår). Nyckeltalen för gata baseras 

på viss bredd och karaktär enligt AFRYs erfarenhet och egen bedömning.  

• För kostnadsbedömning av skissförslagets tre torg: torg, kanaltorg och grönt torg ingår 

ledningar för avvattning och belysning. För grönt torg har antagits 20 % torgkaraktär 

och 80 % grön karaktär.  

• Husbyggnadernas möjliga våningshöjd och våningsantal antas utnyttjas maximalt. 

Verksamhetslokalerna förutsätts utföras för industriändamål. För byggnaderna 

redovisas exploateringstal (e-tal) som kvoten mellan uppskattad byggnadsyta och 

fastighetsenhet. Ingen analys av e-talens rimlighet har gjorts. Inga justeringar har 

gjorts för lokaler i bottenvåning i bostadshusen. Omräkningsfaktor BTA till BOA är 

1/1,25 och för LOA 1/1,2 (SKV A 2015:14)1.  

• För byggnaderna i arkitektförslaget har antaganden gjorts om gårdsyta (företrädelsevis 

finplanerad kvartersmark) baserat på byggnadernas läge och placering i förslaget. I 

nyckeltal för gårdsytor kring byggnader ingår grovterrassering och finplanering.  

• Byggherrekostnader är inte inräknade i kalkylen. I kalkylen förutsätts byggnationen 

sker som utförandeentreprenad. Normalt görs ett påslag för byggherrekostnader och 

projektering i storleksordningen 10–25 %. För utförandeentreprenad bör 

procentpåslaget ligga i högre delen av spannet. Projektet har inget påslag för moms.  

Kostnadsbedömningen innehåller inte åtgärder för risker kopplade till områdets läge; 

översvämning, skyfall, markskred (utöver grundförstärkning). Budgetreserv (riskpost) ingår 

inte heller. Sedan tidigare är en kostnadsbedömning framtagen för grundförstärkningar för 

husbyggnation som krävs med anledning av de geotekniska förhållandena. Kostnaden för 

grundförstärkning fördelas i kalkylen jämnt på projektets byggnadsareor. Möjlighet finns att 

senare dela upp grundförstärkningen på respektive byggnad i enlighet med fördelning i PM 

geoteknik.  
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För övriga kalkylförutsättningar (ingående poster för olika anläggningar, kostnadsläge, 

etcetera) se bilaga PM kalkylförutsättningar. 

 

För att projektet har en hyreskalkyl tagits fram av AB EdetHus. I kalkylen föreslås en hyra för 

bostäder på 1450 kr/ kvm. Hyreskalkylen förutsätter att investeringsbidrag och 

saneringsbidrag beviljas samt att kostnaderna för arkeologiska utgrävningar inte blir allt för 

stora. Ytterligare en förutsättning för hyreskalkylen är att 50 % av byggrätterna säljs med en 

bruttoarea om minst 2000 kr/ BTA. Försäljningen av byggrätter krävs för att bekosta 

hyresrätterna. 

Saneringskostnader 
Lödöse varvsområde står inför ett val gällande platsens användning i framtiden. På platsen har 

bedrivits varvsverksamhet fram till våra dagar. Det har medfört att jordlagren på platsen har 

förhöjda, ställvis kraftigt förhöjda halter av föroreningar. Inför en exploatering oavsett vilken 

behöver därför sanering ske till en nivå som motsvarar känslig markanvändning, KM 

enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden.  

För valet av saneringsmetod som balanserar tid, kostnad och pålitlighet bedöms 

schaktsanering vara det huvudsakliga naturliga alternativet men det vore gynnsamt för 

ekonomin att den kan ske i kombination med metod som inbegriper en efterbehandling på 

plats. 

Prognosen för saneringskostnaden är behäftad med flera osäkerheter. De viktigaste 

osäkerheterna är hur mycket massor som går till extern mottagare och själva 

mottagningskostnaden per ton hos mottagarna. Eftersom kostnadsposten för mottagning av 

förorenade massor är stor är saneringsekonomin också känslig för prisförändringar. Det finns 

fler osäkerheter men dessa bedöms vara av mindre betydelse jämfört med 

mottagningskostnaden.  

Trots osäkerheterna har en bedömning gjorts för att få en kostnadsuppskattning. Den 

prognostiseras till drygt 36 miljoner kronor. På grund av att de flesta osäkerheterna ökar 

kostnaderna istället för att minska har ett schablonpåslag gjorts på 20% och en mer realistisk 

bedömning är därför 43 miljoner kronor i dagens penningvärde. 

Tidplan beror på om ansökan om bidrag från Naturvårdsverket ska fullbordas eller inte. En 

ansökningsprocess är tidsödande och kräver omfattande underlag i form av undersökningar, 

budget och noggrant utformad saneringsplan. Arbetet med ansökan om Naturvårdsverkets 

bidragsmedel rymmer en del fallgropar och vägval och bör därför ledas av en person med 

erfarenhet på området.  

Ett flertal miljötekniska markundersökningar är utförda i området men inför en 

detaljprojektering som behövs för att få bidrag behövs fler undersökningar avseende djup och 

utbredning av föroreningarna samt även utökade grundvattenundersökningar, vilka lämpligen 

utförs inom ramen för en Huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.  
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Tidsspannet för att utföra saneringsarbetet bedöms till ca 1 år och då är inte arkeologiska 

undersökningar inte med, ej heller geotekniska stödarbeten som kommer behövas.  

5. Konsekvenser 

 

I följande avsnitt presenteras tänkbara konsekvenser av en eventuell exploatering av området. 

Konsekvensbeskrivningen har gjorts med exploateringsförslaget som bakgrund. Mer utförliga 

konsekvensbeskrivningar kommer tas fram efter behov i samband med eventuell planläggning 

av området. 

Risk- och konsekvensanalys 
En framtida exploatering beskrivs med risk- och konsekvensanalys.  

 

Grad av 

konsekvens 

Förklaring 

Positiv konsekvens Förbättrad konsekvens för natur- eller kulturvärde. Värdet ökar genom att 

exempelvis en brist byggs bort, tillgängligheten ökar eller annat. 

Liten positiv 

konsekvens 

Liten konsekvens eller påverkan på natur- eller kulturvärden. Påverkan 

bedöms inte medföra negativa effekter. 

Ingen eller mycket 

liten konsekvens 

Ingen eller mycket liten påverkan på natur- eller kulturvärden. Påverkan 

bedöms medföra små negativa effekter på värdena i området.  

Måttligt negativ 

konsekvens 

Stor påverkan på höga natur- eller kulturvärden. Påverkan bedöms vara så 

omfattande att den har stora effekter på värdena i området. 

Negativ konsekvens Stor påverkan på höga natur- eller kulturvärden. Påverkan bedöms vara så 

omfattande att den har avsevärda effekter på värdena i området. 

 

 

Aspekt Nollalternativ Exploateringsalternativ 

Silhuett och 

landskapsbild 

Måttligt negativ Positiv  

Kulturmiljö Ingen eller mycket liten Positiv 

Naturmiljö Ingen eller mycket liten Positiv  

Rekreation Negativ konsekvens Positiv  

Stråk Negativ konsekvens Positiv  

Trafik Ingen eller mycket liten Måttligt negativ  

Buller Ingen eller mycket liten Måttligt negativ  

Risk och säkerhet Måttligt negativ Liten negativ 

Vatten Måttligt negativ Måttligt negativ (översvämningsrisk) 

Markmiljö Negativ konsekvens Positiv  

Hälsa Måttligt negativ Positiv  

 
Miljökonsekvenser 

Miljökonsekvenserna kommer utredas vidare i samband med detaljplanering av området. I 

nuläget bedöms inte konsekvenserna av exploatering enligt förslaget bidra till några påtagligt 
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negativa konsekvenser på miljön. Nollalternativet anses ha större negativ påverkan än vad 

exploateringsförslaget har. Sanering av marken är en viktig fråga när det gäller områdets 

utveckling och är nödvändig i samband med byggnation. Stabilitet är även det en stor 

knäckfråga och varvsområdet kommer troligen behöva pålas i samband med eventuell 

byggnation. Stabilitetsfrågan är särskilt besvärande i de södra delarna av området. Sanering 

och stabilitetshöjande åtgärder bedöms inte påverka miljön negativt och är en förutsättning för 

områdets utveckling. Eventuell marksanering kan ha en positiv påverkan på miljön, mark och 

vatten, då de föroreningar som påvisats i jordlager inom området i halter överskridande 

tillämpade riktvärden tas bort. 

 

Konsekvenser för kulturmiljö 

De södra delarna av varvsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Det är av stor vikt 

att en arkeologisk utgrävning görs i samband med detaljplaneläggning för varvsområdet 

eftersom ungefär halva området till stor del består av lämningar från Lödöses forntida och 

medeltida historia. Exploateringsförslaget innebär en stor förändring av varvsområdets 

karaktär. Det nuvarande verksamhetsområdet försvinner och ersätts av ny bebyggelse, med 

samma och i vissa delar högre byggnadshöjder än i dagsläget. De verksamhetsbyggnader som 

finns på varvsområdet i dagsläget är även de relativt höga. En omvandling av varvsområdet i 

enlighet med exploateringsförslaget som beskrivs i den här förstudien skulle inte leda till att 

siktlinjer förändras, eftersom exploateringsförslaget föreslår byggnadshöjder i ungefär samma 

skala som i nuläget. Det lokala vägnätet bibehålls i befintlig struktur men förändras och 

utökas i och med exploateringsförslaget. 

 
Sociala konsekvenser 

Varvsområdet ligger centralt i Lödöse tätort och har goda förbindelser till tätorten Lilla Edet 

med bil och kollektivtrafik. Relativt goda förbindelser med kollektivtrafik och bil finns även 

till Trollhättan, Vänersborg och Göteborg tack vare tågstationen Lödöse södra. Den 

föreslagna utvecklingen av varvsområdet kommer medföra en förändring vad gäller 

verksamheter och bostadsbebyggelse, som i nuläget saknas på varvsområdet. 

Exploateringsförslaget medför positiva sociala konsekvenser för varvsområdet i och med att 

området rustas upp och kopplingen mellan Lödöse centrum och varvsområdet förstärks. I och 

med exploateringsförslaget kommer fler människor röra sig i området som då kommer få en 

ny karaktär, till skillnad mot den småskaliga verksamhet som sker på platsen idag. 

Göteborgsvägen och järnvägsspårens inramning av varvsområdet upplevs som en barriär 

mellan Lödöse centrum och Göta älv, och en stor social konsekvens är att barriären bryts i och 

med exploateringsförslaget. En förutsättning för att exploateringen bidrar till positiva 

konsekvenser är att barriären faktiskt bryts och att exploateringsförslaget inte istället bidrar 

till en ökad segregation mellan områden. Viktiga faktorer att ha i åtanke är trafiksäkerhet för 

kopplingar över Göteborgsvägen och järnvägen, säkra cykel- och gångstråk och offentliga, 

inbjudande platser. 

 

Offentlig service 

Idag finns det ingen offentlig service inom varvsområdet men området ligger i nära anslutning 

till Lödöse centrum med mataffär och övrig service. Skol- och idrottsområden finns i nära 
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anslutning till området. En konsekvens av exploateringsförslaget blir att i och med att området 

rustas upp och kopplingar förstärks, måste frågor rörande trafik och gång- och cykelstråk 

lösas. Exploateringsförslaget skapar förutsättningar för ett bredare serviceutbud än befintligt, 

något som också kan ses som en positiv konsekvens. 

 

Barnperspektiv 

Exploateringsförslaget kommer påverka och beröra många där ibland barn och unga. Aspekter 

som trygghet och trafiksäkerhet är viktigt och bör beaktas i ett eventuellt planarbete. I 

samband med planarbete bör en barnkonsekvensanalys göras för att bearbeta frågor gällande 

trygghet, trafiksäkerhet och goda stadsmiljöer ur ett barnperspektiv. Även skol- och 

förskolefrågor bör uppmärksammas för att utreda om befintliga skol- och förskoleplatser 

räcker om bostadsbebyggelse på varvsområdet leder till att fler barn och unga flyttar in i 

området.  

 
Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar 

På varvsområdet har miljöfarlig verksamhet bedrivits vilket har lett till att marken är 

förorenad. Under åren har ett flertal miljötekniska undersökningar utförts. I samband med 

denna förstudie har en miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY, i vilken resultat från 

samtliga tillgängliga undersökningar har inarbetats. Resultaten visas i separat bilaga. Lödöse 

varv ses enligt översiktsplanen som en möjlig föroreningskälla för dricksvattentäkten Göta älv 

i samband med händelse av höga vattenflöden. 

 

Stabilitet 

WSP har utfört en geoteknisk undersökning för området. Den övergripande undersökningen 

grundar sig i att reda ut markens stabilitet, sättningar, risk för ras och eventuella problem som 

kan uppkomma i samband med exploatering. Resultaten visas i separat bilaga (geoteknisk 

MUR och PM). Den geotekniska utredning som nu genomförts är en grundläggande 

utredning. Inför ett detaljplanearbete behöver en mer detaljerad utredning tas fram. 

 

Farligt gods 

Länsstyrelsen har enligt FÖP Lödöse pekat ut E45 som primär transportled för farligt gods, 

men även Norge/Vänerbanan och Göta älv som trafikeras av fartyg med farligt gods. E45 

ligger inte i anslutning till varvsområdet. Järnvägen Lilla Edetbanan går förbi varvsområdet 

och på den transporteras framför allt pappersmassa till och från Lilla Edets pappersbruk 

(Essity). Denna transportled omnämns inte som led för farligt gods. Vid planläggning inom 

150 meter från transportled för farligt gods ska en riskanalys genomföras. Varvsområdet 

ligger mindre än 150 meter från Göta älv vilket innebär att en riskanalys kopplat till farligt 

gods behöver genomföras. 

 

Översvämningsrisker 

Det aktuella området omfattas av översvämningsrisk i händelse av kraftig nederbörd. Vid 

översvämning av området finns det risk att miljögifter läcker till grundvattentäkten Göta älv. 
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Konsekvenser för trafik 
Trafikmängd och buller 

Exploateringsförslaget antas leda till utökad trafik på och i anslutning till varvsområdet. Även 

om exploateringsförslaget antas medföra konsekvenser vad gäller trafik och trafikmängd 

kommer även planförslaget påverkas av befintlig trafik och buller. Vid eventuell framtida 

detaljplaneläggning bör buller- och vibrationsfrågor utredas vidare. 

 

Utredningsbehov 

I samband med en eventuell detaljplaneläggning behöver en del utredningar tas fram. Inom 

vissa områden har utredningar gjorts i samband med förstudie (geoteknisk utredning, 

markmiljöteknisk utredning). Följande utredningar kan behövas i samband med 

detaljplaneläggning: 

• Arkeologisk utredning/kulturmiljöutredning 

• Trafikutredning 

• Stråkstudier (gång- och cykelstråk) 

• Buller- och vibrationsutredning 

• Ljud- och ljusstudier (Göta älv) 

• Översvämningsrisker 

• VA- och dagvattenutredning 

• Social konsekvensanalys (inkl. barnkonsekvensanalys) 

Sammanfattning och tidsplan 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns flera möjligheter och utmaningar för 

framtida utveckling av Lödöse varv. För att möjliggöra exploatering behöver man utreda och 

hantera frågor kring arkeologi, marksanering och geoteknik.  

Vad gäller de arkeologiska föreutsättningarna har inte detta utretts inom denna förstudie. 

Kostnader för en eventuell arkeologisk utgrävning har inte heller tagits med i 

kostnadskalkylen. Det kan konstateras att det kommer tillkomma kostnader för arkeologiska 

undersökningar men det är inte möjligt att på förhand bedöma vad dessa kostnader kommer 

att uppgå till.  

När det gäller frågor kring geoteknik och markmiljö kan man ta fram säkrare kalkyler över 

vad kostnaderna kan komma att bli samt vilka metoder som kan användas för att göra marken 

byggbar.  

Det har konstaterats att marken behöver saneras om markanvändningen ska ändras då det 

förekommer gifter i marken som överskrider gällande riktvärden. Oavsett om marken bebyggs 

eller ej så kan man konstatera att det är till stor nytta om marken saneras från gifter oavsett 

markanvändning. Gör saneringen i samband med byggnation av bostäder finns det bidrag att 

söka vilket är en fördel ekonomiskt.  
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Ett flertal frågor kvarstår att utreda i samband med ev. detaljplaneläggning av området. Även 

om det finns flera frågetecken kvar och viss osäkerhet kring bland annat arkeologin i området 

är bedömningen att det är möjligt att planera för och uppföra bostäder och verksamheter inom 

det aktuella området.  

Preliminär tidsplan 
 

Presenteras för 

nämnd 

Detaljplanering kan 

starta 

Detaljplan klar Byggnation klar 

Hösten 2021 Vintern 2022 2025 Etappvis, 2026–2030 
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Prövning gällande planbesked för bostäder, handel, kontor 
samt annan verksamhet på fastigheten Klostret 4:2 och 4:3, 
Lilla Edets kommun  

Ansökan avser: Planbesked 

Diarienummer: KS 2021/413 
Inkom:  2021-12-16 
Kompletta handlingar:  2021-12-16 
Fastighet:  Klostret 4:2 och 4:3 
Sökande:  AB Edethus 
Fastighetsägare: AB Edethus 
 
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.  
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Bedömning av ansökan 
Fastigheterna Klostret 4:2 och 4:3 som utgör Lödöse varv är belägen i Lödöse tätort. 
Det totala planområdet omfattar ungefär 58 000 kvm. Fastigheterna omfattas av 
byggnadsplanen 15-STY-1212 och ska enligt gällande plan användas till 
industriändamål. Genomförandetiden för byggnadsplanen har gått ut. 

Det tänkta planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen (FÖP Lödöse) som 
är framtagen för Lödöse. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området som ett 
område där det finns utvecklingsmöjlighet för turiständamål och rekreation, den tänkta 
åtgärden strider alltså mot den fördjupade översiktsplanen. 

Planområdet omfattas av två olika riksintressen, riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Då fastigheterna till stor del redan är bebyggda och har låga natur- och 
friluftsvärden bedöms inte den tänkta åtgärden påverka riksintressena negativt. De norra 
delarna av området är inte bebyggda och kan eventuellt ha naturvärden som är viktiga 
att bevara och skydda. Utöver riksintressena ligger den aktuella platsen delvis inom 
strandskydd och inom stora delar av området misstänks det finnas fornlämningar. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Ansökan är inte förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Lödöse. Den 
fördjupade översiktsplanen föreslår att området ska utvecklas för turism och rekreation. 
Utöver den fördjupade översiktsplanen har en förstudie med syftet att undersöka 
möjligheten att bygga bostäder på varvet genomförts. Förstudien visar att det finns 
möjlighet att planera för bostäder tillsammans med andra verksamheter på Lödöse varv. 
För att exploatering av bostäder och annan verksamhet ska vara möjlig krävs fortsatt 
utredning kring fornlämningar i området tillsammans med ytterligare utredningar samt 
marksanering. Förstudien tillsammans med den kommunövergripande översiktsplanen 
samt den fördjupade översiktsplanen fungerar som underlag i prövning av 
planbeskedsansökan. 

Trafik och parkering 
Området har i dagsläget en infart från Göteborgsvägen som passerar i öster. Befintlig 
infrastruktur behöver anpassas efter framtida behov. Bedömningen är att trafiken i 
området kommer öka vid en eventuell exploatering. Tillfarter till och från området 
behöver ses över i samband med detaljplanering. Trafikverket är väghållare för 
Göteborgsvägen vilket kan påverka möjligheterna att anlägga fler in och utfarter, detta 
behöver utredas vidare. Vidare kan det bli nödvändigt att ta till olika säkerhetsåtgärder 
för att minska risken för olyckor vid järnvägen som passerar området i öster. Med tanke 
på områdets närhet till Lödöse station med god tillgänglighet både till Göteborg och 
Trollhättan finns det möjlighet för de boende att välja hållbara transportmedel. Det är 
viktigt att man redan i detaljplanearbetet skapar förutsättningar för de boende att gå, 
cykla eller resa kollektivt. 
Teknisk försörjning och mark 
En eventuell exploatering av området kommer påverka infrastrukturen i området. Ett 
flertal frågor behöver utredas vidare i samband med detaljplanering. Innan 
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detaljplaneringen startar upp är det viktigt att kapaciteten på det kommunala VA-nätet 
utreds för att säkerställa att det är möjligt att koppla på ytterligare bostäder och 
verksamheter. 

Den aktuella fastigheten ligger inom ett område med risk för skred, översvämning och 
förorenad mark samt förekomst av fornlämningar. Dessa frågor behöver utredas vidare i 
samband med att en ny detaljplan tas fram.  
Miljökonsekvenser - underlag för behovsbedömning 
Exploateringsgraden i området kommer öka i följd av den tänkta åtgärden. Beroende på 
hur planområdet avgränsas kan det vara nödvändigt att göra inventeringar för att 
säkerställa att inga naturvärden skadas. Det är framförallt i de norra delarna av området 
det kan tänkas finnas naturvärden som bör bevaras och skyddas. I samband med 
detaljplanering och byggnation kommer hela området behöva saneras från miljögifter. 
En sanering av området skulle innebära positiva konsekvenser för miljön.  

Inkomna yttranden 

Vatten och avlopp 
VA-enheten ser positivt på ansökan om planbesked. 
I eventuellt kommande detaljplanearbete är det viktigt att göra en grundlig VA-och 
dagvattenutredning för att undersöka kapacitet, förutsättningar och möjligheter för 
området. Det är viktigt att man i ett tidigt skede säkerställer med VA-enheten att 
tillräckligt utrymme finns i befintligt avloppsreningsverk för aktuell plan, då det är 
planerat för flera detaljplaner i närliggande område. 
Utredning och kostnader för arkeologiska utgrävningar inom området förutsätts ingå i 
detaljplanen, så att inte VA-kollektivet belastas med dessa kostnader i samband med 
eventuell grävning av kommunalt VA inom området. 

Stadsmiljö 
Stadsmiljö ställer sig positiva till en eventuell omvandling av varvet i Lödöse. Inför en 
sådan omvandling uppmärksammar de ett antal aspekter och utmaningar som behöver 
hanteras i samband med detaljplanering och i utredningsskedet inför en detaljplan.  
Enligt ansökan avser sökande att planlägga delar av Göteborgsvägen samt järnvägen 
som passerar planområdet. Stadsmiljöenheten ställer sig frågande till om vägen och 
järnvägen ska inkluderas i planen då det troligtvis redan finns en vägplan för dessa.  
I samband med att fler bostäder och verksamheter byggs behöver ett helhetsgrepp kring 
Lödöses utveckling tas. I nuläget arbetar man aktivt med att rusta upp Lödöse torg och 
på sikt kommer Gossagården utvecklas. Det är viktigt att man i ett tidigt skede tittar på 
eventuella effekter på ytterligare ett ”centrum” i Lödöse.  
I förstudien anges det gator, vägar och torg ska vara under kommunalt 
huvudmannaskap. Stadsmiljö ställer sig frågande till om detta är den bästa lösningen. 
Med tanke på de troligtvis stora kostnader i planering, byggnation och drift skulle ett 
sådant upplägg innebära höga kostnader som belastar kommunen. Frågan bör utredas 
vidare i samband med att ber detaljerade kostnadsbedömningar gjorts. 
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Avslutningsvis trycker Stadsmiljö på vikten av att utreda trafikfrågan. Om områdets 
byggs ut likt det ansökan visar finns det behov av att se över trafiksituationen för både, 
gångare, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Åtgärder för att öka trafiksäkerheten 
kommer troligtvis vara nödvändiga. I dagsläget finns det bara en infart till området, om 
varvet byggs ut kommer det krävas fler vägar in och ut i området, för alla trafikslag.  
Ska åtgärder göras på trafikverkets vägar kan det innebära att det tar lång tid.  
Innan planarbetet drar igång bör man se över om det finns ytterligare delar som bör tas 
in i arbetet, samt beakta anslutande planer.  
Yttrandet biläggs i sin helhet. 

Bygglovsenheten  
Bygglovsenheten ser det som positivt att sökande trots de utmaningar som framkommit 
under förstudien vill gå vidare och upprätta en detaljplan över fastigheten. 
För att täcka utrednings- och exploateringskostnader krävs sannolikt en mycket hög 
exploateringsgrad och därför kommer gestaltningsfrågan bli mycket viktig. Det finns 
även inom området höga kulturhistoriska värden både fornlämningar och karaktäristiska 
byggnader och byggnadsverk som varvsdockan som bör skyddas och bevaras. De 
kulturhistoriska lämningar som berättar och belyser områdets historia bör respekteras 
och tas tillvara när den nya stadsdelen utformas. 
Planbeskedet berör endast den fastighet som ägs av AB Edethus, och bygglovsenheten 
menar att även intilliggande fastigheter bör inkluderas i detaljplanen av följande 
anledningar: 

• Även flera av grannfastigheterna ligger inom industriområde, men används idag 
för ett annat ändamål. Därför bör markanvändningen anpassas till den faktiska 
användningen. 

• Kvarvarande industrimark kommer sannolikt ge konsekvenser på varvsområdet, 
då det inte kan vara lämpligt att bygga bostäder och annan verksamhet i direkt 
anslutning till industrimark. 

Miljöenheten 
Miljöenheten har yttrat sig ärende och vill framföra följande: 
Planområdet nordligaste del omfattas av strandskydd. I detta område är det förbjudet att 
uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att uppföra anordningar, genomföra 
utbyggnation eller vidta åtgärder som kan påverka strandskyddets syften. I detaljplan får 
kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för det och 
om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Frågan om 
strandskydd bör utredas vidare i planarbetet. 
Den norra delen av Klostret 4:2 består av naturmark varav en del av denna omfattas av 
strandskyddet enligt beskrivning ovan. Naturmarken beskrivs i förstudien som ett 
mindre område med sly, mindre träd och buskar som är svårframkomligt. Detta är en 
yta som historiskt sannolikt nyttjas för strandbete. Till skillnad från stora delar av älvens 
stränder tycks detta strandområde inklusive en bit norröver sakna strandskoning, vilket i 
så fall innebär att denna mark utgör ett mer naturligt svämplan till älven. Den kan 
betecknad som något av en strandäng eller åtminstone potentiell strandäng. Den typen 
av miljöer levererar ett antal ekosystemtjänster, exempelvis vattenreglering, och är även 
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viktiga livsmiljöer för växter och djur. Det bör övervägas om marken ska restaureras för 
att öka värdet. Naturmarken bör tillåtas att svämma över då detta är en naturlig process 
som dels reglerarvattenflödet nedströms och dels skapar förutsättningar för många arter.  
En fladdermusinventering genomfördes i Lödöse samhälle år 2013 då tre arter av 
fladdermus noterades bland annat vid Lödöse museum, kyrka och kvarnen i Gårdaån. 
Fladdermusinventering i bland annat Trollhättans kommun har visat att älven och dess 
närområde är rika på fladdermöss. Älven kan också utgöra ett viktigt migrationsstråk för 
fladdermöss. Fladdermöss och andra nattaktiva djur påverkas starkt negativt av 
ljusföroreningar i form av fasadbelysningar, gatlampor med mera som lyser under den 
mörka tiden på dygnet. Ljusföroreningar kan även ha en negativ påverkan på 
människor. Frågan måste beaktas vid detaljplanearbetet. 
Miljöenheten driver i samarbete med övriga enheter på sektor samhälle ett 
naturvårdsprojekt (LONA) där förutsättningarna för att anlägga gröna stråk och 
strandpromenad i Lödöse utreds i en förstudie. I detaljplaneringen av varvsområdet bör 
det lämnas utrymme för ett anknytande stråk längs älven även norr om Gårdaån och upp 
till planområdet. Om en sådan anlades och dessutom även ett stråk enligt förslaget i 
förstudien kopplad till LONA-projektet anläggs, skulle det innebära en strandpromenad 
på ca 1 km längs med älven i Lödöse, något som skulle få en betydande positiv 
påverkan på områdets kvalitéer som besöksmål och för folkhälsa.  
Med bakgrund av ovanstående rekommenderas att följande utredningar och 
inventeringar genomförs i det fall positivt planbesked ges: 

• En utredning huruvida strandskyddslagstiftningen aktualiseras och i så fall om 
behov och förutsättningar finns för att upphäva strandskyddet (kan göras internt) 

• En ekosystemtjänstanalys genomförs vilken identifierar områdets nuvarande 
eventuella ekosystemtjänster som till exempel vattenreglering och biologisk 
mångfald, och då särskilt i det norra naturområdet, samt belyser tillkommande 
ekosystemtjänster (kan göras internt). Beroende på bedömningen av naturvärden 
och planens påverkan kan det vara motiverat med artinventering (konsult) 

• En inventering av fladdermöss, initialt på översiktlig nivå men vid behov på 
artnivå (bör genomföras av konsult) med förslag på hänsynsåtgärder utifrån 
inventeringsresultatet, till exempel riktlinjer för ljussättning 
 

Generellt bör attraktiva gröna och blå stråk eftersträvas i framtagandet av detaljplanen 
för att öka områdets värden för rekreation och sociala interaktioner. Anläggande av 
genomsläppliga gröna ytor, som rain gardens, gröna tak, dammar etcetera bör övervägas 
som komplement till traditionell hantering av dagvatten vid planeringen av området, 
särskilt med hänsyn till att nederbördsmängden förväntas öka under vissa delar av året. 
Miljöenheten ser fram emot att fortsättningsvis delta i planarbetet gällande Lödöse varv. 
Yttrandet biläggs i sin helhet. 

Genomförande 
Genomförandet av planen bedöms vara möjlig men det kommer krävas ett antal 
utredningar och beroende på vad utredningarna visar kommer kan även olika åtgärder 
krävas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Beroende på vad utredningarna visar 
kan arbetet med planen behöva avbrytas. Förslagsvis påbörjas planarbetet med att 
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genomföra en arkeologisk förstudie som kan redogöra för kostnader för en eventuell 
arkeologisk utgrävning. Efter att arkeologin är mer noggrant utrett tas beslut om fortsatt 
planläggning och utredning. I planarbetet kommer länsstyrelsen att yttra sig gällande 
säkerhet och hälsa vilket kan påverka genomförandet av detaljplanen.  

Slutsats 
Fastigheterna Klostret 4:2 och 4:3 omfattas idag av en byggnadsplan som tillåter 
byggnader för industriändamål. En ny plan i enlighet med den aktuella ansökan om 
planbesked skulle möjliggöra byggnation av bostäder. Synpunkter i inkomna yttranden 
bedöms kunna hanteras i detaljplanearbetet och i tillhörande utredningar. Yttrandens bör 
även beaktas i det fortsätta arbetet och ge vägledning till vilka utredningar och 
inventeringar som ska göras. Särskilda utredningar gällande fornlämningarna bör göras 
så tidigt som möjligt i planeringsskedet.  

De yttranden som inkommit i ärendet pekar på områdets komplexitet och framtida 
utmaningar i ett eventuellt planarbete. Det finns ett flertal frågor och aspekter som 
behöver utredas mer. Utöver utredningar och inventeringar som behöver göras i 
planarbetet är det viktigt att det görs en social konsekvensanalys och en 
barnkonsekvensanalys. Dessa analyser är viktiga verktyg för att synliggöra och 
analysera vilka konsekvenser detaljplanen får för både barn och vuxna i området. 
Genom att göra dessa analyser tidigt i planprocessen kan eventuella negativa 
konsekvenser hanteras i detaljplanen. 
Följande utredningar bedöms komma att krävas i planarbetet: 

• Geoteknik  
• Dagvatten/översvämning 
• VA 
• Trafik 
• Buller 
• Markteknisk undersökning 
• Arkeologisk 
• Ekosystemtjänstanalys 
• Inventering av fladdermöss 

 
Med anledning till ovanstående prövning bedöms inkommen planbeskedsansökan som 
genomförbart. 

Förslag till beslut 
Planbesked  Positivt  
Planarbetet kan startas år:  2023  

 

 

 

Clara Svensdotter 
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Fysisk planerare 
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From:                                 Ing-Marie Alfredsson
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 16:03:14 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Cc:                                      Anna Berlin
Subject:                             Sv: Planbesked, Lödöse varv

Hej Clara!  
Här kommer lite synpunkter från oss kring Lödöse Varv. 
Spännande projekt! 
Jag kanske inte fått med precis allt eller missat något. 
I så fall får det komma efter hand. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ing-Marie Alfredsson 
Planerare
Stadsmiljö, Sektor Samhällsbyggnad 
______________________________________ 
 
 
Synpunkter till yttrande Planbesked Lödöse Varv från enhet Stadsmiljö: 
  
Ansökan 
Kartan i ansökan visar ett område som sträcker sig över både allmän statlig väg (Trafikverkets) 
och järnväg (Trafikverkets/Essitys). Vi ställer oss frågande till om dessa delar kan eller ens bör 
planläggas, då vägplan / järnvägsplan redan borde finnas för dessa. Kommunens 
rådighet/möjlighet att planlägga de delarna behöver klarläggas. 
  
Generellt 
Stadsmiljö ser positivt på att det blir fler bostäder i Lödöse. Älvkanten vid varvet är en vacker 
plats för bostäder och ett välplanerat område där skulle innebära ett lyft och en stor förändring för 
Lödöse. Samtidigt ser vi att det finns många frågor som behöver utredas mer och noggrant innan 
det är möjligt att avgöra lämpligheten av att fullfölja en ev. planläggning och byggnation i 
varvsområdet så som det föreslås i ansökan. 
  
En stor farhåga är att stabilitetproblem, arkeologiska förhållanden och markföroreningar kommer 
leda till orimliga eller oöverskådliga kostnader. Därför behöver görlighet, rimlighet och kostnader 
klargöras i ett första steg, innan man kan gå vidare åt något håll. 
  
Kostnader och huvudmannaskap är viktiga knäckfrågor 
Vi ställer oss frågande till förstudiens antagande om kommunalt huvudmannaskap på gator, kajer, 
torg, broar etc. 
Ett ställningstagande om vilket huvudmannaskap som ska tillämpas bör inte göras förrän man ser 
att det  
först kostnadsmässigt alls är rimligt att bygga på varvsområdet 
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och sedan att alternativen och konsekvenserna av olika huvudmannaskap (inte minst kopplat till 
kostnaderna) noggrant utrett innan beslut tas. 
De potentiellt mycket stora kostnaderna i planerings-, bygg- och driftskedena av kajer, gator, 
torg, broar etc skulle innebära en stor ekonomisk risk och skulle kunna bli en tung belastning för 
det allmänna, dvs kommunens skattebetalare, för lång tid framåt. 
Ur den viktiga aspekten vore en  kvartersmarkslösning där en exploatör tar helhetsansvaret för 
gator, torg, kajer, broar i området etc vara en bättre, mindre ekonomiskt riskabel lösning, inte 
minst på sikt. På det sättet har exploatören både ansvar och rådighet över hela området och kan 
utforma, bygga och sköta dessa mer fritt, samtidigt som det inte uppstår några tveksamheter kring 
kostnadstagningen om problem med stabilitet, föroreningar, arkeologi eller kostnader för dessa 
etc skulle tillstöta.  
Det finns, i välbehövliga fall, planmässiga möjligheter att säkerställa att allmänheten ändå skulle 
kunna ha tillgång till gator, kajer mm,  
även om det idag inte används så ofta i detaljplaner. 
  
Först efter dessa viktiga aspekter ovan är utredda och ställningstagande gjorts i knäckfrågoran, 
kan man gå vidare med närmare utredningar gällande trafik, gator etc.  
  
Det större perspektivet - centrumförskjutning 
I samband med en stor utbyggnad på varvsområdet med bostäder, handel etc behöver man noga 
överväga konsekvenserna för det övriga samhället, inkl infastrukturen. En sådan utveckling i 
varvsområdet som visas i ansökan skulle innebära en förskjutning av centrumet i Lödöse ut till 
varvsområdet. Kommunen satsar idag pengar på att rusta upp och bygga om Lödöse Torg, där det 
redan finns handel. Man behöver inför en stor byggnation vid varvet aktivt planera för vad som 
ska hända med Lödöse torg den dagen varvsområdet är utbyggt. Hur ska torget användas, 
kommer det kunna finnas förutsättningar för livskraftiga verksamheter/handel där? 
Därtill kommer de långtgående planerna på en utbyggnad av samhället öster om väg 2002 
Göteborgsvägen söderut hela vägen ner till tågstationen, med bostäder handel mm. 
Allt detta sammantaget riskerar att dra ut Lödöse, så att det inte blir någon riktig centrumkärna 
någonstans.  
I utredningsarbetet för en eventuell utbyggnad av varvet ser vi att man behöver 'zooma ut sig' och 
utreda konsekvenserna för samhällsstrukturen och eventuella åtgärdsmöjligheter, för att kunna ta 
väl avvägda beslut i frågan. 
  
Trafikfrågor kopplade till externa parter 
Vi vill flagga för att ett sådant här stort nytt bostadsområde vid varvet kommer att behöva ha 
bättre och fler ordnade anslutningar till och över länsväg 2002/Göteborgsvägen in mot Lödöse 
centrum och till det område öster om väg 2002 som exploatören ansöker om att planlägga, än vad 
som är fallet idag.  
Gång- och cykelkopplingarna över väg 2002 och järnvägen behöver bli bättre och säkrare - det 
räcker heller inte med enbart en bra koppling i ett sådan t här stort område som varvet utgör.  
Biltrafikanslutningen över järnväg till väg 2002 behöver förbättras och göras säkrare. 
Gående, cyklister och bilister passerar idag järnvägen i plan utan varken bom-, ljud- eller 
ljussignal trots att järnvägen fortfarande är i bruk, om än med få tågtrafikrörelser per dag. 
Säkerhet, lämplighet och eventuella åtgärder behöver utredas.
Även busshållplatserna på lv 2002 vid varvsområdet skulle behöva rustas upp för att kunna ta 
hand om resenärer från ett såpass stort område som man tänker sig vid varvet. 
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Det är Trafikverket som är väghållare för länsväg 2002 Göteborgsvägen samt lv 1995 
Klostergatan. Lv 2002 kommer i delen söder om Klostergatan så småningom övergå till 
kommunen, resterande delar av 2002 (även delen vid varvsområdet)  kommer dock fortsatt vara 
Trafikverkets. 
  
Man behöver i ett kommande planarbete och eventuell utbyggnad vara väl medveten om att 
förändringar som berör Trafikverkets anläggningar tar lång tid att åstadkomma, då både 
Trafikverket och kanske även regionen behöver engageras för att ett projekt/åtgärd komma med i 
åtgärdsplanering, tillsättas medel för genomförande etc. 
  
Andra planer, planområde 
Innan planområdet sätts i ett ev. kommande detaljplanarbete behöver man se över palområdet så 
att alla nödvändiga delar runt omkring kommer med i planarbetet, så att området planmässigt får 
en bra helhet. Bl a kan det finnas delar av Skeppsgatan som kan behöva tas med.  
Även planarbetet i frimärksplanen för Klostret 4:3 behöver beaktas. 
 
 
 
 

Från: Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se> 
Skickat: den 26 januari 2022 09:51
Till: Ing-Marie Alfredsson <ing-marie.alfredsson@lillaedet.se>
Ämne: VB: Planbesked, Lödöse varv 
 
 
 

Från: Clara Svensdotter 
Skickat: den 26 januari 2022 09:40
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ingmarie Romell <Ingmarie.Romell@lillaedet.se>; 
Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Planbesked, Lödöse varv 
 
Hej, 
 
Edethus har ansökt om planbesked för Lödöse varv och jag önskar era inspel till ärendet. Bifogat finner ni 
ansökan samt en förstudie som gjorts i samarbete mellan Edethus och PEX.   
 
Jag vill gärna ha ert yttrande senast den 9 februari. Det räcker att ni skickar över era inspel i ett mail till 
mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Clara Svensdotter 
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Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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  
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From:                                 Emma Bönnestig
Sent:                                  Thu, 10 Feb 2022 09:19:37 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Yttrande över planbesked Klostret 4:3

Hej 
 
Bygglovsenheten ser det som positivt att sökande trots de utmaningar som framkommit under 
förstudien vill gå vidare och upprätta en detaljplan över fastigheten. 
 
För att täcka utrednings- och exploateringskostnader krävs sannolikt en mycket hög exploateringsgrad 
och därför kommer gestaltningsfrågan bli mycket viktig. Det finns även inom området höga 
kulturhistoriska värden både fornlämningar och karaktäristiska byggnader och byggnadsverk som 
varvsdockan som bör skyddas och bevaras. De kulturhistoriska lämningar som berättar och belyser 
områdets historia bör respekteras och tas tillvara när den nya stadsdelen utformas. 
 
Planbeskedet berör endast den fastighet som ägs av AB Edethus, och bygglovsenheten menar att även 
intilliggande fastigheter bör inkluderas i detaljplanen av följande anledningar: 

1. Även flera av grannfastigheterna ligger inom industriområde, men används idag för ett annat 
ändamål. Därför bör markanvändningen anpassas till den faktiska användningen. 

2. Kvarvarande industrimark kommer sannolikt ge konsekvenser på varvsområdet, då det inte kan 
vara lämpligt att bygga bostäder och annan verksamhet i direkt anslutning till industrimark. 

 
 
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 
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From:                                 Anna Tauson
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 14:17:18 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Sv: Planbesked, Lödöse varv

Hej Clara!
 
Ur naturvårdsperspektiv vill jag lyfta följande aspekter. 

Strandskydd 
 
Planområdet nordligaste del omfattas av strandskydd, se blå 
markering inklistrad karta. 
I detta område är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Det 
är också förbjudet att uppföra anordningar, 
genomföra utbyggnation eller vidta åtgärder som kan påverka 
strandskyddets syften. 
Som jag uppfattar det av ritningarna i ansökan så planeras ingen 
byggnation på den del av  
fastigheten som är strandskyddad, men även åtgärdsarbeten 
som kan påverka livsvillkor för växter och djur är förbjudna. 
Exempelvis åtgärder för att motverka översvämning i det 
bebyggda området. I detaljplan får kommunen upphäva  
strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för det 
och om intresset som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Frågan om strandskydd bör utredas 
vidare i planarbetet. 
 
 
Befintlig naturmark 
 
Den norra delen av Klostret 4:2 består av naturmark varav en del av denna omfattas av strandskyddet 
enligt beskrivning ovan. 
Naturmarken beskrivs i förstudien som ett mindre område med sly, mindre träd och buskar som är 
svårframkomligt.  
Detta är en yta som historiskt sannolikt nyttjas för strandbete ( se ortofoto från 70-talet). Till skillnad från 
stora delar av älvens  
stränder tycks detta strandområde inklusive en bit norröver sakna strandskoning (utifrån vad som kan 
ses på ortofoton),  
vilket i så fall innebär att denna mark utgör ett mer naturligt svämplan till älven. 
Den kan betecknad som något av en strandäng eller åtminstone potentiell strandäng. Den typen av 
miljöer levererar ett antal  
ekosystemtjänster, exempelvis vattenreglering, och är även viktiga livsmiljöer för växter och djur. Det bör 
övervägas om  
marken ska restaureras för att öka värdet. Naturmarken bör tillåtas att svämma över då detta är en 
naturlig process som dels reglerar vattenflödet nedströms och dels skapar förutsättningar för många 
arter. Som konkret exempel kan nämnas att tofsvipor ofta ses rasta i närområdet (se t.ex. rapporteringar 
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i artportalen), en rödlistad vadare som häckar på översvämningsmark och omfattas av 
artskyddsförordningen.  
 
Fladdermöss & ljudföroreningar 
 
En fladdermusinventering genomfördes i Lödöse samhälle år 2013 då tre arter av fladdermus noterades 
bland annat vid Lödöse museum, kyrka och kvarnen i Gårdaån. Fladdermusinventering i bl.a. Trollhättans 
kommun har visat att älven och dess närområde är rika på fladdermöss. Älven kan också utgöra ett 
viktigt migrationsstråk för fladdermöss. Fladdermöss och andra nattaktiva djur påverkas starkt negativt 
av ljusföroreningar i form av fasadbelysningar, gatulampor etc. som lyser under den mörka tiden på 
dygnet. Ljudföroreningar kan även ha en negativ påverkan på människor. Frågan måste beaktas vid 
detaljplanearbetet. 
 
Gröna stråk 
Miljöenheten driver i samarbete med övriga enheter på sektor samhälle ett naturvårdsprojekt (LONA) 
där förutsättningarna för att anlägga gröna stråk och strandpromenad i Lödöse utreds i en förstudie. 
Förstudien går i linje med den fördjupade översiktsplanen för Lödöse. I den aktuella förstudien utreds 
bland annat en strandpromenad söder om Gårdaåns utlopp ner till Nylandsö. I detaljplaneringen av 
varvsområdet bör det lämnas utrymme för ett anknytande stråk längs älven även norr om Gårdaån och 
upp till planområdet. Om en sådan anlades och dessutom även ett stråk enligt förslaget i förstudien 
kopplad till LONA-projektet anläggs, skulle det innebära en strandpromenad på ca 1 km längs med älven i 
Lödöse, något som skulle få en betydande positiv påverkan på områdets kvalitéer som besöksmål och för 
folkhälsa.  
 
Med bakgrund av ovanstående rekommenderar jag att följande utredningar/inventeringar genomförs i 
det fall positivt planbesked ges: 
 
En utredning huruvida strandskyddslagstiftningen aktualiseras och i så fall om behov och förutsättningar 
finns för att upphäva strandskyddet (kan göras internt) 
En ekosystemtjänstanalys genomförs vilken identifierar områdets nuvarande eventuella 
ekosystemtjänster som t.ex. vattenreglering, biologisk mångfald etc och då särskilt i det norra 
naturområdet, samt belyser tillkommande ekosystemtjänster (kan göras internt). Beroende på 
bedömningen av naturvärden och planens påverkan kan det vara motiverat med artinventering 
(konsult) 
En inventering av fladdermöss, initialt på översiktlig nivå men vid behov på artnivå (bör genomföras av 
konsult) med förslag på hänsynsåtgärder utifrån inventeringsresultatet, t.ex. riktlinjer för ljussättning 
 
 
Generellt bör attraktiva gröna och blå stråk eftersträvas i framtagandet av detaljplanen för att öka 
områdets värden för rekreation och sociala interaktioner. Anläggande av genomsläppliga gröna ytor, 
som raingardens, gröna tak, dammar etc. bör övervägas som komplement till traditionell hantering av 
dagvatten vid planeringen av området, särskilt med hänsyn till att nederbördsmängden förväntas öka 
under vissa delar av året. 
 
Miljöenheten ser fram emot att fortsättningsvis delta i planarbetet gällande Lödöse varv. 
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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: Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se> 
Skickat: den 26 januari 2022 09:40
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ingmarie Romell <Ingmarie.Romell@lillaedet.se>; 
Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Planbesked, Lödöse varv 
 
Hej, 
 
Edethus har ansökt om planbesked för Lödöse varv och jag önskar era inspel till ärendet. Bifogat finner ni 
ansökan samt en förstudie som gjorts i samarbete mellan Edethus och PEX.   
 
Jag vill gärna ha ert yttrande senast den 9 februari. Det räcker att ni skickar över era inspel i ett mail till 
mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
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Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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  
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From:                                 Emma Westerlund
Sent:                                  Fri, 4 Feb 2022 14:39:12 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Lödöse varv

Hej Clara, 
 
Miljöenheten har ur hälsoskyddsperspektiv inget att erinra eller tillägga till förstudien Lödöse 
varv. Förstudien tar upp de utredningar som krävs för att kunna avgöra om området kan 
omvandlas till ett bostadsområde. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emma Westerlund 
Miljöinspektör, Miljöenheten/ Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 96 81 
emma.westerlund@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  
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From:                                 Helena Eimersson
Sent:                                  Fri, 4 Feb 2022 13:05:15 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Lödöse varv, Gråsparven 2

Hej! 
 
Här kommer mitt inspel till planbeskeden för Lödöse varv och Gråsparven 2. 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Eimersson 
 
 
Lödöse varv 
Förorenad mark: 
Miljöenheten har inget att erinra mot det som beskrivs i förstudien gällande områdets 
markföroreningar. 
 
Gråsparven 2 
Förorenad mark: 
Förekomst av potentiell markförorening bör utredas med tanke på nuvarande verksamhet. 
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    Datum: 2022-02-09 
    Dnr: SAN 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 kommunen@lillaedet.se 
Sektor Samhälle www.lillaedet.se    va@lillaedet.se  
463 80 Lilla Edet        
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Remissvar från VA-enheten gällande: 
Planbesked på Lödöse varv  

 
VA-enheten har, 2022-01-22, mottagit Yttrande gällande planbesked på fastighet Klostret 4:2 och 
4:3, med ansökan om planbesked inkl förstudie. 
 
Enligt förstudien: 
Syftet är att utreda möjligheten och lämpligheten för framtida bostads- och verksamhetsbebyggelse 
på Lödöse varv genom att utreda områdets förutsättningar. 
 
(Yttrande gällande planbesked, senast 9 februari) 
 
Yttrande VA-enheten 
VA-enheten ser positivt på ansökan om planbesked. 
 
I ev kommande detaljplanearbete är det viktigt att göra en grundlig VA-och dagvattenutredning för 
att undersöka kapacitet, förutsättningar och möjligheter för området.  
Det är viktigt att man i ett tidigt skede säkerställer med VA-enheten att tillräckligt utrymme finns i 
befintligt avloppsreningsverk för aktuell plan, då det är planerat för flera detaljplaner i närliggande 
område. 
Utredning och kostnader för arkeologiska utgrävningar inom området förutsätts ingå i detaljplanen, 
så att inte VA-kollektivet belastas med dessa kostnader i samband med ev grävning av kommunalt VA 
inom området. 
 
Remissvar från VA-enheten  
 
genom 
Daniella Danielson 
Projektledare VA 
VA-enheten, Sektor Samhälle 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 22 
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 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

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. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-26 KS 2021/412 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tjänsteskrivelse 
 
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 
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. 
 
Förslag till 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. 
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Clara Svensdotter 
Fysisk planerare 
clara.svensdotter@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, chef sektor samhälle 
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Information och anvisningar 

Om planbesked  
Den som vill vidta en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har en 
möjlighet att begära kommunens ställningstagande i frågan om man är beredd att påbörja ett sådant 
planläggningsarbete, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen.  

Hur ska begäran om planbesked se ut? 
En begäran om planbesked ska enligt 5 kap 3§ plan- och bygglagen vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden samt en karta som visar det 
område som berörs. Om åtgärden som kräver planläggning avser ett byggnadsverk ska begäran 
också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. En 
situationsplan är en karta över tomten med det som ska byggas/avses i planbeskedet inritat.  

Handläggning av planbesked 
Enligt 5 kap 4-5§ i plan- och bygglagen ska kommunen från att en begäran om planbesked som 
uppfyller ovanstående krav på innehåll inom fyra månader lämna besked om huruvida 
planläggningsarbete ska påbörjas och den ungefärliga tidpunkten för antagande. Ett besked om att 
planläggning ska påbörjas innebär dock inte en garanti för att planarbetet kommer att leda till ett 
antagande. Om kommunen ej avser att inleda ett planarbete kommer det i beskedet också att anges 
skälen för detta. Planbesked kan inte överklagas. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som lämnas in av sökanden samt på de uppgifter som 
mark- och exploateringsavdelningen har tillgång till då ansökan bereds. Under planprocessen 
tillförs synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Innan detaljplanearbetet startar ska ett planavtal upprättas. Avtalet reglerar de kostnader som 
uppstår i samband med planarbetet.  

Avgift för planbesked 
Enligt 12 kap 8§ plan- och bygglagen får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Avgift för 
ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften ska vara betald innan ärendet 
behandlas. Fakturan för planbeskedet skickas separat. Den som har skrivit under ansökan är 
betalningsansvarig.  

Mer information finns på Lilla Edet kommuns webbplats www.lillaedet.se (Bygga, bo & miljö). 

sid 2/2 

121

http://www.lillaedet.se/


����
�����	
	�

��
�������

	�	��	�
��������������

������ �������� �� ����!�������" ����#$�%"$���

122



  

Lilla Edets kommun Besöksadress:  Järnvägsgatan 12 Tel:  0520-65 95 00 E-post: kommunen@lillaedet.se 
463 80 Lilla Edet Internet:  www.lillaedet.se  Fax:  0520-65 74 20   sid 1/6 

   
 
 
 

Prövning gällande planbesked för handel, kontor, industri, 
idrott eller utbildning på fastigheten Gråsparven 2, Lilla Edets 
kommun  

Ansökan avser: Planbesked 

Diarienummer: KS 2021/412 
Inkom:  2021-12-16 
Kompletta handlingar:  2022-02-03 
Fastighet:  Gråsparven 2 
Sökande:  AB Edethus 
Fastighetsägare: AB Edethus 
 

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 men som 
inom några år kommer flyttas till annan plats.  

 
Flygfoto över Gråsparven 2 
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Bedömning av ansökan  
Gråsparven 2 är beläget i centrala Lilla Edet i direkt anslutning till E45. Fastigheten har 
en total area på ca 6400 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplanen 1562-582 som 
antogs 1993 med en genomförandetid som gick ut 1999.  

Den kommunövergripande översiktsplanen har inga särskilda riktlinjer för den aktuella 
platsen. Fastigheten ligger inom det område som kallas Bebyggelseområde (DPL) 
huvudsakligen bostäder. Det finns inga kända fornlämningar inom fastigheten och 
platsen omfattas inte heller av några riksintressen. 

Platsens direkt närhet till E45 innebär att fastigheten är bullerutsatt vilket är viktigt att ta 
hänsyn till i planläggningen.  

Det råder idag brist på mark för verksamheter och en tomt avsedd för någon typ av 
verksamhet skulle vara ett positivt tillskott för kommunen. Samtidigt är fastighetens 
läge begränsande vad gäller typ av verksamhet. Med tanke på att omgivningen till stor 
del består av bostäder är det viktigt att eventuell planläggning tar hänsyn till detta så att 
en ny detaljplan inte påverkar de boende i området negativt. 

Skulle inte en ny detaljplan tas fram skulle platsen vara svår att använda till något annat 
än just räddningsstation. Räddningstjänsten avser att flytta sin verksamhet till en annan 
plats i kommunen senast 2023, efter att de flyttat kommer fastigheten vara oanvänd. 

 

Trafik och parkering 
Befintlig infrastruktur kan behöva anpassas beroende på vilket användningsområde som 
anges i planen. Den aktuella ansökan är bred och innehåller flera olika tänkbara 
användningsområden. Ett flertal av dessa användningsområden kan innebära en ökad 
mängd trafik, detta kommer att behöva hanteras och utredas i planarbetet. Idag finns det 
en påfart från Gråsparven 2 ut till E45. Denna påfart är enligt detaljplan avsedd för 
räddningstjänstens behov och får enbart användas vid utryckning. Vid planläggning för 
annan markanvändning är det troligt att påfarten stängs. 

Teknisk försörjning och mark 
Fastigheten Gråsparven 2 ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
avlopp. Om det finns kapacitet är beroende av vilket användningsområde planen anger. 
Detta behöver utredas vidare i samband med planläggning.  

Det finns ingen i nuläget känd skred- eller stabilitetsproblematik på fastigheten, men 
frågan bör utredas vidare i samband med planläggning. 

På fastigheten finns idag en brandstation. Med tanke på nuvarande markanvändning kan 
det förekomma gifter i marken. Detta behöver undersökas mer och beroende på vad 
undersökningarna visar kan marken behöva saneras. 
 
Miljökonsekvenser - underlag för behovsbedömning 
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Den sökta åtgärden bedöms inte påverka områdets natur- och kulturmiljö negativt. Med 
tanke på den nuvarande markanvändningen kan det finnas en risk att det finns 
markföroreningar på platsen. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Ansökan är förenlig med översiktsplanen och fastigheten ligger inom ett område som i 
översiktsplanen pekas ut som bebyggelseområde (DPL), i huvudsak bostäder. Ansökan 
bedöms inte strida mot gällande översiktsplan. 

Den nu gällande detaljplanen, 1562-582 medger byggnation av räddningsstation. 
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

I januari 2022 tog kommunstyrelsen beslut om att planera för en ny brandstation i Lilla 
Edet. Målsättningen är att en ny brandstation ska vara på plats under 2023. Därefter 
kommer brandstationen på Gråsparven 2 inte längre nyttjas. 

Avstämning med andra förvaltningar 
Stadsmiljö  
Stadsmiljö är positiva till en ny detaljplan för den aktuella fastigheten. I samband med 
planläggning är det viktigt att beakta trafiksäkerheten och enheten för stadsmiljö gör ett 
par medskick inför eventuell planläggning. 
Vidare är det viktigt att de åtgärder som finns i området kvarstår för att minska 
möjligheten till genomfart. Ett nytt användningsområde för fastigheten får inte innebära 
en betydande ökning av vare sig persontransporter eller tung trafik i området. Därför 
anses dagligvaruhandel, lager eller vis typ av industri anses olämplig. Området består 
framförallt av bostäder och vårdbyggnader, det är därför viktigt att beakta 
bulleraspekten vid planering. 

När räddningstjänsten flyttar ut från fastigheten kan det innebära att trafikverket 
beslutar att stänga direktaccessen till E45. En sådan stängning skulle ha positiva effekter 
för området då det möjliggör ett förbättrat bullerskydd.  

 
Sammanfattningsvis får inte trafiken i området öka eller ändra karaktär så att de 
påverkar de boende i området negativt. Vid planläggning av trafikalstrande användning 
kommer hastighetsdämpande åtgärder krävas. Andra åtgärder kopplade till trafiken i 
området behöver utredas vidare i samband med planläggning. Alla åtgärder som 
behöver göras i gatumiljön till följd av ändrad användning av fastigheten ska betalas av 
fastighetsägaren.  
  
Vatten och avlopp 
VA-enheten ser positivt på ansökan om planbesked. 

Fastigheten Gråsparven 2 ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 
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Fastigheten är idag redan ansluten till den allmänna VA-anläggningen. Beroende på 
vilken typ av verksamhet som det beslutas för på fastigheten så behöver man se över så 
att tillräcklig kapacitet för verksamheten finns. 

Bygglovsenheten  
Bygglovsenheten börjar med att konstatera att detaljplanen för Gråsparven 2 behöver 
ändras eller en ny upprättas för att fastigheten ska kunna användas och utvecklas i 
framtiden, eftersom markanvändningen enligt den nuvarande detaljplanen är begränsad 
till räddningsstation och det inte är troligt att det behovet finns när den nuvarande 
räddningsstationen har flyttat. Bygglovsenheten uppmärksammar svårigheterna med att 
fastställa den mest lämpade markanvändningen. Fastighetens läge i bostadsområdet 
samt den direkta närheten till E45 är utmanande.  

I ansökan framgår det inte om sökande avser att behålla byggnaden eller bygga en ny. 
De båda alternativen innebär olika möjligheter och utmaningar. Avser man att behålla 
byggnaden men ändra användningen kommer det krävas bygglov. Vid en eventuell 
bygglovsansökan kan det komma att ställas samma tekniska egenskapskrav som vid 
nybyggnation. Bygglovsenheten konstaterar att vid rivning och nybyggnation, blir 
sannolikt förutsättningarna för nya användningsområden fler. 

Bygglovsenheten ser ett behov av en ordentlig trafikutredning för att klarlägga det den 
nuvarande trafiksituationen och vilka konsekvenser en ny verksamhet får på trafiken. 
Det går inte att utesluta att någon form av verksamhetsområde kräver en utbyggnad av 
gatunätet och då behöver det utredas om det är möjligt. 

Vidare anser bygglovsenheten att det kan vara möjligt att planera för bostäder på 
fastigheten. Närheten till E45 innebär utmaningar men med rätt åtgärder och placering 
av bostadshusen kan det vara möjligt. 

För att fastställa framtida lämplig användning av fastigheten ser bygglovsenheten att det 
behövs ett antal utredningar; trafikutredning, bullerutredning, geoteknisk utredning, 
undersökning av markföroreningar och en riskanalys med hänsyn till E45. 
Miljöenheten 
Fastigheten saknar bullerdämpande plank mot E45:an vilket gör att fastigheten är 
mycket bullerutsatt. Detta i kombination med förhöjda värden av partiklar och 
luftföroreningar på grund av fordonstrafik, ger att fastigheten inte lämpar sig för 
skolverksamhet. 

Då fastigheten ligger i ett bostadsområde bör inte fastigheten nyttjas för industri- eller 
lagerverksamhet. Dessa typer av verksamheter ger ofta störningar så som höga 
ljudnivåer, buller och störande lukter. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Industri eller lagerverksamhet i 
ett bostadsområde uppfyller således inte balkens krav. 
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Förekomst av potentiell markförorening bör utredas med tanke på nuvarande 
verksamhet. 

Genomförande 
Genomförandet av planen bedöms vara möjlig men det kommer krävas ett antal 
utredningar och beroende på vad utredningarna visar kommer kan även olika åtgärder 
krävas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det är först i planarbetet det är 
möjligt att ta ställning till vilken markanvändning som är bäst lämpad. Ett flertal frågor 
behöver utredas vidare innan beslut tas om vilken användning som är bäst lämpad. De 
yttranden som inkommit bedöms kunna hanteras i planarbetet.  

I planarbetet kommer länsstyrelsen att yttra sig gällande säkerhet och hälsa vilket kan 
påverka genomförandet av detaljplanen. 

Slutsats och sammanfattande bedömning 
Fastigheten Gråsparven 2 omfattas idag av en detaljplan som möjliggör byggnation av 
räddningsstation. 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 kommer utredas. 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.  

Bygglovsenheten uppmärksammar möjligheten att bygga bostäder på den aktuella 
platsen. Frågan prövas inte i detta planbesked men bostadsbyggande kan vara möjligt 
om åtgärder för att minska bullret från E45 vidtas. En eventuell stängning av påfarten 
till E45 och förbättring av bullerskyddet skulle vara positivt om bostadsbyggnation 
skulle bli aktuellt.  

Med tanke på platsens nuvarande markanvändning bör, precis som miljöenheten 
skriver, en markmiljöundersökning göras i samband med planläggning. 

De frågeställningar som framkommit i yttranden som kommit in bör kunna hanteras i 
samband med detaljplanering då ett flertal frågor behöver utredas mer på djupet. 

I prövningen av planbeskedet har ett flertal frågor uppmärksammats, dessa behöver 
utredas i planarbetet. 

Följande utredningar bedöms komma att krävas i planarbetet: 

• Geoteknik  
• Dagvatten 
• VA 
• Trafik 
• Buller 
• Markteknisk undersökning 
• Riskanalys med hänsyn till E45 
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Med anledning till ovanstående prövning bedöms inkommen planbeskedsansökan som 
genomförbart. 

Förslag till beslut 
Planbesked  Positivt  
Planarbetet kan startas år:  2022  

 

 

 

Clara Svensdotter 

Fysisk planerare 
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From:                                 Lars Wijkmark
Sent:                                  Thu, 3 Feb 2022 13:34:40 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Gråsparven 2

Då vi använde oss av gamla koder för användningsområde vill vi förtydliga ändamålet för ”annat”. Annat 
är idrottsändamål och utbildning. 
 
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:                                 Emma Bönnestig
Sent:                                  Thu, 10 Feb 2022 08:28:10 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Yttrande över planbesked Gråsparven 2

Hej 
 
Bygglovsenheten börjar med att konstatera att detaljplanen för Gråsparven 2 behöver ändras eller en ny 
upprättas för att fastigheten ska kunna användas och utvecklas i framtiden, eftersom markanvändningen 
enligt den nuvarande detaljplanen är begränsad till räddningsstation och det inte är troligt att det 
behovet finns när den nuvarande räddningsstationen har flyttat. 
 
Ansökan är mycket kortfattad och det framgår inte om byggnaderna inom fastigheten ska vara kvar eller 
ersättas. Bygglovsenheten utgår därför att båda alternativen är möjliga. Om byggnaderna ska 
återanvändas är det troligt att byggnaderna i sig medför en begränsning för hur marken kan användas i 
framtiden. Vid en ansökan om bygglov går det inte att utesluta att det ställs samma krav på utformning 
och tekniska egenskapskrav som vid nybyggnation. 
 
Utgår man från byggnaderna är mindre verksamheter, förråd, handel och eventuellt någon form av 
utbildning troligen en lämplig användning. Fastighetens läge intill ett bostadsområde med begränsad 
framkomlighet kan dock medföra att det inte är lämpligt. 
 
Är en rivning och en nybyggnation en möjlighet, blir sannolikt förutsättningarna för nya 
användningsområden fler. Fastigheten gränsar till bebyggelse och E45. Bebyggelsen består i huvudsak av 
småhus. Fastighetens placering är en stor utmaning när det kommer till att hitta en ny lämplig 
användning av fastigheten. Den nya användningen får inte störa de boende. Därmed borde 
industriverksamheten inte vara ett alternativ. Verksamheter som handel, kontor, idrott och utbildningar 
kan medför en ökad trafik i området, något som sannolikt också kan påverka omgivenen stort. Därför ser 
bygglovsenheten ett behov av en ordentlig trafikutredning för att klarlägga det den nuvarande 
trafiksituationen och vilka konsekvenser en ny verksamhet får på trafiken. Det går inte att utesluta att 
någon form av verksamhetsområde kräver en utbyggnad av gatunätet och då behöver det utredas om 
det är möjligt. 
 
I planansökan nämns ett brett användningsområde, men inte bostäder, något som förvånar 
bygglovsenheten något. Utifrån fastighetens läge och trafiksituationen torde en sådan användning kunna 
ses som lämplig. Närheten till E45 medför givetvis utmaningar för en sådan användning då det sannolikt 
krävs bullerskyddande åtgärder och eventuella åtgärder för att minska riskerna vid en olycka utmed 
vägen. Men med rätt åtgärder och placering av bostadshusen kan det vara möjligt, men måste givetvis 
utredas. Närheten till vägen gör att fastigheten är utsatt för buller. Redan idag finns flera bostäder som 
ligger nära E45, på ungefär samma avstånd till vägen som man kan tänka sig att de nya bostäderna 
hamnar. Nya bostäder behövs även i Lilla Edet. En annan fördel är att omgivningspåverkan troligen blir 
minst med bostäder. 
 
För att fastställa framtida lämplig användning av fastigheten ser bygglovsenheten att det behövs ett 
antal utredningar; trafikutredning, bullerutredning, geoteknisk utredning, undersökning av 
markföroreningar och en riskanalys med hänsyn till E45.  
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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 
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From:                                 Ing-Marie Alfredsson
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 10:50:06 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Cc:                                      Anna Berlin
Subject:                             Sv: Planbesked, Gråsparven 2

 
Hej Clara! 
 
Här kommer lite input från Stadsmiljö. 
Jag kanske missat något… 
Skulle det dyka det ev. upp något mer får du det separat i så fall. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ing-Marie Alfredsson 
Planerare
Stadsmiljö, Sektor Samhällsbyggnad 
______________________________________ 
 
 
Synpunkter till yttrande Planbesked Gråsparven 2 från enhet Stadsmiljö: 
  
Ansökan
Ansökan är knapphändig då varken situationsplan eller text beskriver omfattning eller karaktär på 
det som avses finnas på fastigheten. Det framgår inte heller om man avser att riva befintliga 
byggnader eller om de är tänkta att stå kvar.  
  
Generellt
Generellt är enhet Stadsmiljö positiv till att räddningstjänstens lokaler och/eller tomt används på 
nytt efter det att Räddningstjänsten flyttat. Vissa begränsningar i typ av användning och 
omfattning behövs dock, se vidare synpunkter nedan. 
  
Gatunätet idag 
Tomten/fastigheten ligger i ett område med främst bostäder, det finns även vård- och 
skolverksamhet i närområdet. Gatorna i området är lokalgator av bostadsgatukaraktär.  
Mårten Torsgatan invid fastigheten är idag avsnörad i höjd med hastigheten via ett kort stycke 
park/GC-bana för att förhindra genomfart. Den huvudsakliga trafiken går till/från fastigheten via 
Bryggaregatan (förutom vid utryckning direkt ut på E45 via egen påfartsramp). Sparvstigens 
smala, mest östliga del straxt väster om fastigheten är gångväg för att förhindra genomfart.  
Tanken är att dessa gator fortsatt inte ska möjliggöra genomfartstrafik. 
  
Begränsningar behövs 
Eventuella nya användningsområden av tomten/fastigheten får inte innebära att en stor eller 
betydande ökning av antalet personbilstransporter på lokalgatorna (som fallet t ex skulle bli med 
dagligvaruhandel eller liknande). Användningsområdet får inte heller innebära ett ökat flöde av 
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tung trafik (så som fallet blir t ex vid lager och viss typ av industri). Användningsområde som 
drar in mer eller okänd tung trafik är direkt olämpligt.  

Detta med hänsyn till att detta är just ett bostadsområde som även har skol- och vårdbyggnader. I 
sådana områden behöver man stor ta hänsyn till buller, trafikering, trafiksäkerhet, vibrationer etc. 
(Räddningstjänsten som trafikerar gatorna i dag är lokalt förankrad, väl känd och förtrogen med 
området och med riskerna.) 
Kontentan är att trafikeringen på gatorna runt om fastigheten inte får öka eller ändra karaktär till 
det negativa i någon stor eller betydande utsträckning vid en ny användning / omfattning, jämfört 
med idag. 
  
Behovet av t ex hastighetsdämpande åtgärder och annat kommer sannolikt öka vid ev. 
verksamhet/användning som lockar besökande biltrafik (som t ex padel-hall, utbildning mfl). 
Även andra förändringar på kringliggande gator kan komma att behövas, beroende på typ och 
omfattning av förändrad användning mm. Sådant behöver utredas vidare i samband med ett ev. 
detaljplanearbete. Alla åtgärder och förändringar i gatumiljön till följd av ändrad användning 
/exploatering av fastigheten kommer att behöva bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  
  
Övrigt 
En flytt av Räddningstjänsten kan komma att innebära att Trafikverket kommer att stänga 
direktaccessen ut till E45. En ev. stängning av denna samt komplettering av bullerskyddet så att 
det blir helt tillslutet mot E45 vore välkommet för bostäder och annat i området, då det skulle 
innebära en förbättrad trafikbullermiljö från väg E 45 i området. 
 
 
 

Från: Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se> 
Skickat: den 3 februari 2022 14:21
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ing-Marie Alfredsson <ing-
marie.alfredsson@lillaedet.se>; Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Helena Eimersson 
<Helena.Eimersson@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Sv: Planbesked, Gråsparven 2 
 
Hej alla, 
 
Hoppas det går bra i era funderingar kring Gråsparvens framtid. Jag pratade med Lars för att klargöra ett 
par frågor. Han meddelar att han är intresserad av att pröva om platsen är lämpad för antingen, handel, 
kontor, industri/lager (lätt industri), utbildning (ex. yrkesgymnasium) eller idrott (ex. padelhall). Han är 
alltså inte intresserad av att planlägga för vård.  
 
Hör av er om ni har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
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Clara Svensdotter 
Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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: Clara Svensdotter 
Skickat: den 26 januari 2022 09:48
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ingmarie Romell <Ingmarie.Romell@lillaedet.se>; 
Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Helena Eimersson <Helena.Eimersson@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Planbesked, Gråsparven 2 
 
Hej, 
 
Ytterligare ett planbesked. Bifogat finner ni ansökan. 
 
Edethus har ansökt om ett planbesked för att ta fram en ny plan för Ringduvan 2 (där brandstationen är 
idag) och jag vill gärna har era inspel. 
 
Jag vill gärna ha ert yttrande senast den 9 februari. Det räcker att ni skickar över era inspel i ett mail till 
mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
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Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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  
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From:                                 Anna Tauson
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 09:46:40 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Cc:                                      Emma Bönnestig; Emma Westerlund; Helena Eimersson
Subject:                             Sv: Planbesked, Gråsparven 2

Hej! 
 
Emma W och Helena har redan svarat gällande de miljöaspekter som får ses som aktuella, hälsoskydd & 
förorenad mark. 
I övrigt finns ingen erinran från miljöenhetens sida. 
 
 
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: Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se> 
Skickat: den 3 februari 2022 14:21
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ing-Marie Alfredsson <ing-
marie.alfredsson@lillaedet.se>; Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Helena Eimersson 
<Helena.Eimersson@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
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<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Sv: Planbesked, Gråsparven 2 
 
Hej alla, 
 
Hoppas det går bra i era funderingar kring Gråsparvens framtid. Jag pratade med Lars för att klargöra ett 
par frågor. Han meddelar att han är intresserad av att pröva om platsen är lämpad för antingen, handel, 
kontor, industri/lager (lätt industri), utbildning (ex. yrkesgymnasium) eller idrott (ex. padelhall). Han är 
alltså inte intresserad av att planlägga för vård.  
 
Hör av er om ni har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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: Clara Svensdotter 
Skickat: den 26 januari 2022 09:48
Till: Anna Tauson <Anna.Tauson@lillaedet.se>; Emma Westerlund <emma.westerlund@lillaedet.se>; 
Daniella Danielson <daniella.danielson@lillaedet.se>; Ingmarie Romell <Ingmarie.Romell@lillaedet.se>; 
Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se>; Helena Eimersson <Helena.Eimersson@lillaedet.se>
Kopia: Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>; Franz Wallebäck 
<franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>
Ämne: Planbesked, Gråsparven 2 
 
Hej, 
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Ytterligare ett planbesked. Bifogat finner ni ansökan. 
 
Edethus har ansökt om ett planbesked för att ta fram en ny plan för Ringduvan 2 (där brandstationen är 
idag) och jag vill gärna har era inspel. 
 
Jag vill gärna ha ert yttrande senast den 9 februari. Det räcker att ni skickar över era inspel i ett mail till 
mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare, Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520-65 95 00 , direkt: 0520-65 96 69 
clara.svensdotter@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  
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From:                                 Helena Eimersson
Sent:                                  Fri, 4 Feb 2022 13:05:15 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Lödöse varv, Gråsparven 2

Hej! 
 
Här kommer mitt inspel till planbeskeden för Lödöse varv och Gråsparven 2. 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Eimersson 
 
 
Lödöse varv 
Förorenad mark: 
Miljöenheten har inget att erinra mot det som beskrivs i förstudien gällande områdets 
markföroreningar. 
 
Gråsparven 2 
Förorenad mark: 
Förekomst av potentiell markförorening bör utredas med tanke på nuvarande verksamhet. 
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From:                                 Emma Westerlund
Sent:                                  Fri, 4 Feb 2022 14:33:16 +0000
To:                                      Clara Svensdotter
Subject:                             Gråsparven 2

Hej Clara, 
 
Fastigheten Gråsparven 2 nyttjas förnärvarande som kommunens brandstation. Fastighetens 
östrasida löper parallellt med E45:an och den västra sida vetter mot ett bostadsområde, 
huvudsakligen med fristående villor samt ett äldreboende och en förskola.  
 
Fastigheten saknar bullerdämpande plank mot E45:an vilket gör att fastigheten är mycket 
bullerutsatt. Detta i kombination med förhöjda värden av partiklar och luftföroreningar på grund 
av fordonstrafik, ger att fastigheten inte lämpar sig för skolverksamhet. 

 

Då fastigheten ligger i ett bostadsområde bör inte fastigheten nyttjas för industri- eller 
lagerverksamhet. Dessa typer av verksamheter ger ofta störningar så som höga ljudnivåer, buller 
och störande lukter. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Industri eller 
lagerverksamhet i ett bostadsområde uppfyller således inte balkens krav. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emma Westerlund 
Miljöinspektör, Miljöenheten/ Sektor Samhälle 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 96 81 
emma.westerlund@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. 
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Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida www.lillaedet.se  
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    Datum: 2022-02-07 
    Dnr: SAN 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 kommunen@lillaedet.se 
Sektor Samhälle www.lillaedet.se    va@lillaedet.se  
463 80 Lilla Edet        

sid 1/1 

 

Remissvar från VA-enheten gällande: 
Planbesked på Gråsparven 2  

 
VA-enheten har, 2022-01-22, mottagit Yttrande gällande planbesked på fastighet Gråsparven 2, med 
ansökan om planbesked inkl karta. 
 
Enligt sökande:  
Sökande är intresserad av att pröva om platsen är lämpad för antingen, handel, kontor, industri/lager 
(lätt industri), utbildning (ex. yrkesgymnasium) eller idrott (ex. padelhall). Sökande är ej intresserad 
av att planlägga för vård. 
 
(Yttrande gällande planbesked, senast 9 februari) 
 
Yttrande VA-enheten 
VA-enheten ser positivt på ansökan om planbesked. 
 
Fastigheten Gråsparven 2 ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Fastigheten är idag redan ansluten till den allmänna VA-anläggningen. Beroende på vilken typ av 
verksamhet som det beslutas för på fastigheten så behöver man se över så att tillräcklig kapacitet för 
verksamheten finns, vad gäller kommunal VA. Arbetet gällande kapaciteten för VA hanteras i 
detaljplanearbetet. 
 
Remissvar från VA-enheten  
 
genom 
Daniella Danielson 
Projektledare VA 
VA-enheten, Sektor Samhälle 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 23 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet avser i detta skede inte finansieringsfråga. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att utse sektorchef Karin Holmström att representera Lilla 
Edets kommun i Delegationen för Göta Älv. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-28 KS 2022/132 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet avser i detta skede inte finansieringsfråga. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse sektorchef Karin Holmström att representera Lilla 
Edets kommun i Delegationen för Göta Älv. 
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Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Statens Geotekniska Institut 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
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§ 28 
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 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 

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.  

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

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.  
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Datum Dnr  
2022-02-24 KS 2021/296 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24 
 
Bakgrund 
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 inklusive pensionsförpliktelser vid utgången 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 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 
innehåll på övergripande nivå. 
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. Kriterierna kring innehåll är inte specificerade utan 
det står kommunen fritt att ansöka om medel för åtgärder som bedöms vara viktiga för 
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att nå en ekonomi i balans och som kan beskrivas som omstrukturering och 
effektivisering. 
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) samt kommentar 
➢ Senast beslutade ekonomiska treårsplan samt kommentar 
➢ Beskrivning av ekonomisk situation nu och framåt 
➢ Åtgärder för ekonomi i balans. VAD ska genomföras, varför, kostnad, effekter 

vid slutredovisning, effekter på lång sikt. Åtgärderna ska redovisas i bilaga och i 
sammandrag på blankett 

➢ Kalkyl som specificerar samtliga kostnader för planerade åtgärder 
➢ Formalia; bland annat politisk förankring av ansökan och dess inriktning 

 
Process i Lilla Edet 
Innehållet i ansökan har tagits fram i en process där respektive sektorchef samt IT-
chefen i ett första skede tog fram en rålista med idéer/förslag. Dialog har även förts med 
VD för AB Edethus . Rålistan har sedan fördjupats, prioriterats och strukturerats 
centralt inför presentation och dialog på kommunstyrelsen den 22 februari och slutligt 
beslut att lämna in ansökan med beskriven inriktning på kommunstyrelsen den 22 mars.  
 
Kommunens ekonomiska situation nu och framåt  
Utöver de ekonomiska bakgrunder och ingångsvärden som finns i befintliga dokument 
(fem år i sammandrag samt beslutad ekonomisk treårsplan) ska ansöka redovisa ett 
avsnitt som beskriver kommunens ekonomiska situation nu och framåt. Avsnittet är 
begränsat till att omfatta maximalt 1000 tecken och är en väsentlig del av ansökan som 
måste fokusera på de problem och utmaningar som kommunen står inför. Den text som 
tagits fram redovisas i sin helhet nedan. 

”Kommunen har sedan länge en ansträngd ekonomi med svag soliditet. 
Besparingar har lett till brister i förnyelse och utveckling. Resultatnivån 
har varit god i två år genom ökade statsbidrag och minskade kostnader. 
Stora finansiella problem kvarstår dock. Strukturellt finns stora 
socioekonomiska utmaningar utifrån folkhälsa, svaga skolresultat mm. 
Befolkningsförändringar med ökat antal äldre ger stigande kostnader och 
investeringsbehov. Inflyttning och ökat barnantal ger behov av 
investeringar och mera personal. Lokalkostnaderna är höga inom flera 
områden. Ett samordnat arbete med omställning har inletts som redan ger 
resultat. Ändrad politisk organisation och samordnad 
förvaltningsorganisation har genomförts. Analyser med extern medverkan 
visar stora behov att förnya och effektivisera verksamheterna. 
Digitaliseringen är ett av flera viktiga utvecklingsområden. Resurser och 
kompetenser saknas för viktiga omställningsprocesser som på sikt kan ge 
en ny och stabil ekonomisk grund. Avgörande är en begränsad 
nettokostnadsökning samt resultat som begränsar behovet av ökad 
skuldsättning för att klara de stora investeringsbehoven.” 

 
Åtgärdsprogrammets innehåll  
Nedan redovisas under tre rubriker/teman ett antal åtgärder som tillsammans med det 
som redan pågår sammantaget kommer att innebära att Lilla Edets kommun kan ta 
väsentliga steg för ekonomi i balans. Helt avgörande är att bromsa 
nettokostnadsutvecklingen samt att skapa utrymme för att klara de stora 
investeringsbehov som finns. Samtidigt måste resurser och verktyg finnas för att 
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långsiktigt och uthålligt driva förnyelse och omställning genom att arbeta med de 
strukturella utmaningarna och parallellt hantera både omvärldsförändringar och tillväxt. 
Varje övergripande tema innehåller flera olika åtgärder. Det finns kopplingar och 
samband mellan både enskilda åtgärder och på temanivå.  Åtgärderna ger möjligheter 
att under en avgränsad period ta betydande steg där kommunen inte har kraft att utan 
extra stöd kunna agera i strukturellt och ekonomiskt viktiga frågor.  
Ansökan kommer att innehålla detaljer med motiv, åtgärder och effektbeskrivningar för 
varje åtgärd. Här redovisas de tre teman som valts och åtgärderna på en mera 
övergripande nivå. 
 
➢ Digitalisering och utveckling av välfärdsteknik 

Digitalisering och utveckling av välfärdsteknik är viktiga för en mera effektiv och 
innovativ välfärd. För en kommun där invånarantalet växer är tillvaratagande av 
digitaliseringens möjligheter avgörande för att kunna möta nya utmaningar 
utan att i samma utsträckning växa som organisation. Även ökat antal äldre ger 
starkt kostnadstryck. 
 
Åtgärder:  
- Avveckling av äldre parallella IT-system 
- Uppgradering och samordning av verksamhetssystem 
- Systemintegrationer 
- Införande av E-arkiv 
- Utbyggnad av nätverk  
- Utveckling av välfärdsteknik 

 
➢ Effektiv och miljösmart lokalanvändning 

Kommunens lokaler drivs och förvaltas av AB Edethus. Under årens lopp har det 
kommunala ansvaret som nyttjare/hyresgäst varierat från att ligga på respektive 
nämnd/förvaltning till att vara samordnat. I nuläget finns ingen tydlig överblick och 
samlad bild över avtalsstrukturer, byggnaders status, energiförbrukning mm hos 
kommunen. Nyckeltal från skolan visar exempel på lokaler som är mycket 
ytineffektiva vad gäller kvm/elev och det finns även extern förhyrning av lokaler 
samtidigt som det finns tomma lokaler internt. 
Åtgärder 

- Totalanalys av lokalanvändning 
- Miljöåtgärder i närtid 

 
➢ Effektiv bemanning och verksamhetsstyrning 

Personalkostnader är den största kostnadsposten och både tillväxt i befolkning samt 
ökat antal äldre ställer krav på nya personalresurser. Besparingar lett till brister i 
både system, kompetens och resurser för att på ett långsiktigt och systematiskt sätt 
arbeta med bemanningsplanering, verksamhetsstyrning mm vilket försvårar 
möjligheterna att på ett effektivt sätt leda och utveckla inom alla sektorer. 
Åtgärder  

- Optimering av bemanningsplanering 
- Samordnad och systematisk verksamhetsplanering 
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Kostnader och effekter 
Som nämnts ska ansökan redovisa kostnader och effekter för samtliga aktuella åtgärder. 
Kostnader kommer att kunna redovisas i ekonomiska termer för samtliga åtgärder 
medan effekter för vissa åtgärder endast kommer att kunna beskrivas i ord. Det handlar 
bland annat om effekter där problem har identifierats och där utredning behövs innan 
vissa vägval görs och slutliga effekter kan beräknas. För samtliga föreslagna åtgärder 
gäller dock att de bedöms kunna ligga inom de kriterier som ställts upp och därmed 
innebära effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder som medverkar till ekonomi i 
balans och god ekonomisk hushållning. 
 
Förslag till beslut 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att åtgärder i enlighet med ansökan får inledas först 
efter det att medel beviljats av Delegationen för kommunal ekonomi i balans. 

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

 
 
 
 
Maria Olegård 
Tf kommunchef 
maria.olegard@lillaedet.se 
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§ 24 
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 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 
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.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
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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Datum Dnr  
2022-02-17 KS 2022/87 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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 
 
Bakgrund 
 
Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt aktiebolag måste 
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. EU:s statsstödsregler 
omfattar all verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt 
marknad. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst 
företag eller viss produktion.  
 
Om borgensavgiften sätts för lågt riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. 
Bevisbördan för att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen. 
 
Kravet på marknadsmässighet innebär även en gräns för hur hög borgensavgiften kan 
var i syfte att förhindra otillåten värdeöverföring från bolaget till kommunen. 

152



   

sid 2/2 

 
Bedömning är att AB EdetHus verksamhet bedrivs i konkurrens och därmed omfattas 
utlåning och borgen till bolaget av statsstödsreglerna. Utgångspunkten är att 
borgensavgiften inte ska bryta mot EU-lagstiftningen, Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag eller Kommunallagen. Enligt EU-lagstiftningen ska 
borgensavgiften bedömas och fastställas med utgångspunkt från varje enskilt 
kommunalt bolag och inte utifrån en enda nivå för samtliga kommunala bolag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har för 2022, med utgångspunkt till ränteläget på 
marknaden gjort bedömningen att nivån på borgensavgiften ska vara oförändrad på 0,45 
procent 
 
 
Förslag till beslut 
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.  
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
AB Edethus 
Ekonomichefen 
Annika Krantz Redovisningsekonom 
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§ 25 
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 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 
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Datum Dnr  
2022-02-22 KS 2022/99 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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. 
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Den totala sjukfrånvaron har minskat markant jämfört med samma period föregående 
år. Även andelen långtidssjukfrånvaro har minskat kraftigt. 
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 
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. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens godkänner Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
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Sammanfattning 
 

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. 

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.  
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Årsrapport 2021 
 

Lilla Edets kommun tillämpar en styrmodell som baserar sig på tillitsbaserad styrning.  

Tillitsbaserad styrning (enligt Tillitsdelegationen) är: 

• Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
• där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
• Bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 

brukaren.  
  

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar: 

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.  
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, 

Målstyrning. 
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med 

tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning. 
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1. Nämndens grunduppdrag och verksamhet 
1.1 Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter 
samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens 
centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i 
kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar 
kommunstyrelsen andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. 

Vidare är ett av kommunstyrelsens grunduppdrag att leda och styra den långsiktiga samhälls-
utvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som 
tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för 
kommunens geografiska grunddata.  

1.2 Nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande instans med ansvar för hela kommunens 
styrning och utveckling. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för 
styrelsen finns sektor kommunledning med bland annat följande avdelningar: Administration, 
kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal, geodata samt planering- och exploatering. 

Sektor kommunledning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, 
styrning och uppsikt. Sektor kommunledning tar också fram styrdokument bland annat utifrån politiskt 
antagna policys och riktlinjer. 

I styrelsens uppgift ingår att: 

• Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter 
i kommunfullmäktige 

• Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare 
• Företräda kommunen som fastighetsägare 
• Initiera och färdigställa översiktligt och detaljerat planarbete och säkerställa bostads-

försörjningen 
• Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, säkerhetsfrågor samt 

folkhälsa 
• Ansvara för geografiska grunddata samt geoteknisk kartläggning av skredområden 

 

Kommunstyrelsens verksamheter inom samhällsutveckling kännetecknas av långsiktig och tidsnära 
planering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner med 
stöd av plan- och bygglagen. Till detta hör en funktion som samlar kommunens strategiska arbete med 
befolkningsprognos, bostadsförsörjning och lokalförsörjning.  

I egenskap av att vara kommunens markägare ansvarar en del av verksamheten för att sälja mark och 
fastigheter, utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom. Slutligen 
ansvarar verksamheten även för kommunens arbete med geoteknik och utgör ansvarig huvudman för 
kommunens geografiska grunddata. 
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1.3 Utvecklingsarbete 
Sektor kommunledning arbetar för att kunna erbjuda kommuninvånarna högre tillgänglighet och 
därmed också bättre bemötande.  För att lyckas med detta tillämpas strategin ”En väg in”, vilket 
innebär att kommunens invånare inte ska slussas mellan olika instanser och enheter utan i största 
möjliga mån kunna få svar på sina frågor via Medborgarservice. Tanken när detta koncept är utbyggt 
är att det ska övergå till att vara ett kontaktcenter.  

En del av strategin i att bli ett kontaktcenter är att återta telefonin i egen regi för att kunna få en 
helhetsbild över vilka frågor som är angelägna för kommunens invånare. Lokalerna är anpassade till 
viss del och ombyggnationen är genomförd i syfte att utöka lokalerna att inrymma egen telefoni men 
också att förbättra säkerheten. Telefonin är planerad att återtas 1 mars 2022. 

Sektor kommunledning har kommit längre i medvetandegörandet om att e-tjänst är ett alternativ till 
ändamålsspecifika system. Skolan har börjat använda e-tjänster för överenskommelser vid lån av 
elevdator samt elevskåp, detta har inneburit att ett stort antal vårdnadshavare nyttjat en av 
kommunens e-tjänster för första gången. Sektor samhälle har börjat utvärdera sin första e-tjänst, som 
visserligen är intern men banar vägen för deras första utåtriktade e-tjänster. E-tjänsteutvecklingen har 
inriktat sig mot att minimera administrativt tunga arbetsuppgifter internt för att frigöra tid för 
kärnuppdraget för tjänstepersoner, öka vanan att arbeta med e-tjänster samt skapa uppmärksamhet 
kring dem. Under året kommer fler e-tjänster som riktar sig mot medborgarna, bland annat är 
medborgarförslag under utveckling 
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2. Sammanfattning per verksamhetsområde 
2.1 Kommunledning 

 

Under sektor Kommunledning ingår stödfunktionerna administration, kommunikation, personal, 
ekonomi, IT, folkhälsa, säkerhet och risk, kommunchef samt gemensamma kostnader för dessa 
avdelningar.  

För kommunledningen har det under perioden legat fortsatt fokus på den pågående Coronapandemin, 
samt hur den ska hanteras inom kommunens verksamheter. Det har pågått ett arbete kring att ta fram 
ett tjänstemannaförslag kring budget 2022. Ny förvaltningsstruktur har arbetats fram utifrån den nya 
nämndsammansättningen och ny organisation trädde i kraft 1 juni. Det praktiska arbetet med att lägga 
om personal i verksamhetssystem pågår under hösten.  

För att öka kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande har det genomförts flera främjande och 
förebyggande insatser som är kopplade till kommunens folkhälsoprogram. För att nämna några 
exempel på folkhälsoarbete under året: framtagande av handlingsplan psykisk hälsa, utredning om 
implementering av barnkonventionen, utökad samverkan med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och pilotprojekt med Generation pep. Arbetet inom en kommun fri från våld har under året 
intensifierats då det genomförts en kartläggning av kommunens våldsförebyggande arbete, flera 
former av kompetensutveckling för medarbetare och chefer, kunskapshöjande insatser för invånare, 
tidigt förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar.  

Lokala brottsförebyggande rådet har utökats med aktörer från näringslivet samt fastighetsägare som 
anmält sitt intresse för att delta i arbetet mot brott. En e-tjänst för det brottsförebyggande arbetet har 
skapats och används av aktörer som deltar i lokala BRÅ men även för våra kommunalanställda där ex. 
hot och våld kan rapporteras in, med hjälp av e-tjänsten kan en veckovis lägesbild skapas och skickas 
till deltagande aktörer. Väktarinsats med Edethus har skapat en ökad trygghet hos ungdomar och unga 
vuxna i kommunen. Utbildningsinsatser har gjorts för trygghetsvandrare under juni månad samt 
september månad. Två trygghetronder har genomförts under oktober månad som var en del av 
medborgarlöftet. 

 

 

2.2 Näringsliv och turism 
 

Att många företag har och har haft det svårt under pandemin är väl känt. Så även i Lilla Edets kommun. 
Restauranger, frisörer och gym har haft det extra svårt. Men många företag i Lilla Edets kommun har 
ändå klarat pandemin framgångsrik. Kommunens näringslivsstruktur har varit gynnsam; 
besöksnäringen är liten och det finns inga köpcentra, inga sko- och klädesbutiker. Man har valt att 
handla på hemmaplan i stället för att åka till större handelsplatser och e-handeln har blomstrat. 
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Tre företag har gått i konkurs i Lilla Edets kommun under 2021, varav en troligen är relaterad till 
pandemin. Inte ett varsel är lagt under hela pandemin och det är vi ensamma om i Göteborgsregionen. 
Under året har det förts många samtal med verksamheter och fastighetsägare för att få kunskap och 
information om läget, samt för att informera om vad man som företagare/fastighetsägare kan få hjälp 
med. 

Det har genomförts 27 företagsbesök under året, varav 24 under hösten, då vi gjorde en stor satsning 
på att besöka våra företagare. Vi har besökt företagarna i deras verksamheter eller via digitala möten. 

Broschyren ”Upptäck Lilla Edet” tillhandahölls. Besökskarta och infartsskyltar uppdaterades. 
Broschyrställen med turistinformation hölls aktuella. Regional samverkan sker i ”Nätverk för besöksnä-
ringen” genom Göteborg & Co, GR samt Turistrådet Västsverige. Vår sida på Västsveriges webbplats, 
vastsverige.com/gotaalv, uppdateras kontinuerligt 

 

2.3 Fackliga företrädare 
Fackligt arbete innefattar de fackliga representanterna i kommunen samt vissa omkostnader för dessa. 
Antalet fackliga ombud har ökat på senare tid vilket kommunen som arbetsgivare ser positivt på. 
Ledighet för fackliga för utbildning med bibehållen lön har minskat i samband med Coronapandemin, 
då utbildningsutbudet har varit mindre än tidigare år. 

2.4 Kommungemensamt 
I de kommungemensamma kostnaderna ingår, förutom kostnader för räddningstjänstförbundet SBRF, 
också vissa kostnader för SOLTAK AB samt andra gemensamma kostnader såsom 
konsumentrådgivning, fordonshantering, kostnader för porto med mera. SBRF redovisar ett betydande 
överskridande av budgeten  2021, och trots att kommunen har stärkt upp budgeten avseende SBRF 
för 2021 innebär detta ett underskott för kommunen på helår. Under perioden har borgen för Folkets 
Hus motsvarande 0,9 mnkr lösts in. 

2.5 Föreningsstöd 
Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen 
ansvarar för. Berörda organisationer är Kfi, GR, SKR, och Samordningsförbundet med Trollhättan och 
Grästorps kommuner. Under förra året fattades beslut om att Folkets Hus ska övergå i kommunens 
ägo, vilket innebär en minskning av kostnaden för föreningsstöd från och med 2021. I övrigt har inga 
större förändringar skett inom området. 

2.6 Planering, exploatering,  geodata och skred 
Arbetet med detaljplaner har fortsatt under perioden. Detaljplanering pågår för Norra Gossagården 
och Kvarnkontoret i Lödöse, Rörläggaren 9 söder om Smörkullen i Lilla Edet samt förskola med mera 
på Södra stallgärdet på Ström.  

Beslut togs i slutet av året om att teckna markanvisningsavtal med två exploatörer om att få köpa och 
bebygga några kvarter på Södra Stallgärdet .  Tidplanen som preliminärt innebär byggstart för ny sluss 
till 2025–2026 och färdig sluss 2030–2032 ser fortsatt ut att hålla. Planarbetet planeras att kunna starta 
under 2022.  

Flera nya ansökningar om planbesked inkom i slutet av året.  
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En rekryteringsprocess kommer att inledas under början av 2022 för att kunna hantera plan- och 
exploateringsprojekt på ett bättre och effektivare sätt. 

På geodataenheten har arbetet har fortsatt med att höja kvalitén på geografiska data och se till att den 
data som behöver finnas i kommunens digitala handläggningssystem är ajourhållen. Arbetet har till 
viss del stannat upp under året eftersom två tjänster varit vakanta. Den ena tjänsten har tillsatts i slutet 
av året. Rekrytering pågår av tjänsten som GIS-ingenjör. Upphandling av nytt GIS- och kartverktyg är 
slutfört. Programmen kommer att ge kommunen bättre möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt med 
digital geografisk data, samt skapa digitala detaljplaner enligt nationell standard och digital 
samhällsbyggnadsprocess. Med de nya programvarorna kommer kommunen också kunna få en bra 
intern och extern webbkarta. Implementering av systemen kommer att ske under våren 2022och 
beräknas vara helt klart första kvartalet 2022. 

Det har fortsatt varit mycket mätnings- och kartarbete för kommunens verksamheter och för externa 
kunder som behöver grundkartor, nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroller. 

En drönare inköptes i slutet av året som kommer att vara ett bra hjälpmedel för att utveckla 
verksamheten ytterligare. 

Skredförebyggande åtgärder 

Kommunen deltar fortsatt i Delegationen för Göta älv. Under året har det hållits fyra delegationsmöten 
i digital form . Tät samverkan sker också fortsatt med SGI i allt skredsäkringsarbete kring Göta älv.  

De fördjupade geotekniska utredningarna kring Hjärtums avloppsreningsverk och Gårdaån i Lödöse 
som startade under 2020 har fortgått under året. Utredningen för Hjärtums avloppsreningsverk 
bedöms blev klar under hösten. Utredningen för Gårdaån är klar men behöver kompletteras med 
området väster om Göteborgsvägen och ytterligare undersökning vad gäller området vid Sankt Peders 
kyrka.  Upphandlingen av fördjupad geoteknisk utredning för Norra Skansenvägen är försenad och 
bedöms tidigast ske under 2022.  

Under året har hundra procents stadsbidrag för projektering av skredsäkring beviljats för fem stycken 
områden Sörängen, Smådala, Intagan, området nordost om Smörkullen och området väster om Östra 
Berg. Beredning av bidragsansökan för Gårdaån pågår hos SGI.  
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3. Uppföljning av sammanvägd kvalitet i nämndens grunduppdrag 
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska 
kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Kvalitetsfaktorerna är indelade i 
fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna definieras av respektive verksamhet och följs upp genom 
kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 
Nedan följer en sammanfattande bedömning av kvaliteten i respektive perspektiv, bedömningen är 
gjord utifrån utfall av kvalitetsindikatorer inom respektive verksamhet. 

Förklaring av färgskala på bedömd måluppfyllnad: 

 

 
 
 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Aktuell och relevant information på kommunens 
externa webbplats och sociala medier. God 
samverkan med näringslivet. Kommuninvånarnas 
upplevda trygghet. 

Kommunens verksamheter erbjuder högsta möjliga 
kvalitet för givna resurser. 
Vi har god intern kommunikation. Det finns ett högt 
förtroende för kommunledningsförvaltningen. Vi har 
god service och ett bra bemötande. 

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare och god arbetsmiljö. 
Engagerade medarbetare som trivs och utvecklas 
och ett gott ledarskap. Vi har motiverade 
medarbetare. Vi har engagerade ledare som visar 
tillit. Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt 
sätt. Vi har friska medarbetare. 

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i 
balans. 
Verksamheten bedrivs effektivt och inom tilldelad 
budgetram. 
 

 
  

167



  Kommunstyrelsen 
Årsrapport 2021 

 
     

 
 

11 
 

3.1 Målgruppsperspektivet 
 

Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 
  

 
 

Analys 
 

Kommunstyrelsen har antagit kritiska kvalitetsfaktorer som ska följa upp nämndens arbete med 
grunduppdraget. När det gäller målgruppsperspektivet handlar indikatorerna om webbplats, telefoni, 
sociala medier och e-tjänster. Dessa följs upp årligen.  

När det gäller aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats och sociala medier 
så pågår arbetet med att publicera en helt ny webbplats som uppfyller alla tillgänglighetskrav enligt 
gällande lagstiftning. Arbetet tar tid då Kommunikationsavdelningen har färre medarbetare samtidigt 
som det i övrigt är stort behov av kommunikativa insatser avseende pandemin, slussen, skred, en 
kommun fri från våld, vision, kultur med mera. Bedömningen är att den nya webbplatsen lanseras 
våren 2022. När det gäller telefoni behöver fortsatt analys ske kring vilken svarsfrekvens och vilka svar 
våra kommuninvånare får för att kunna göra en adekvat bedömning av servicenivå. Detta kommer att 
kunna tas fram i högre utsträckning under senare delen av 2022 när kommunen har haft telefonin i 
egen regi en period. 

Samverkan med näringslivet är prioriterat. Digitala möten har hållits för att bland annat diskutera 
vision. Näringslivsutvecklaren har också en kontinuerlig dialog med företagarna med anledning av 
pandemin. Inga företagsträffar har genomförts under perioden på grund av Covid-19 men några 
företagsbesök har gjorts. Den dialog som har förts med verksamhet och fastighetsägare har varit 
uppskattad och planering finns för att fortsätta under hösten. Kommunen sänker sitt NKI men stiger i 
Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. 

Arbetet med att öka invånarnas upplevda trygghet har förstärkts genom ett ökat fokus i det lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Rådet har en styrgrupp där analyser och underlag redovisas samt en 
arbetsgrupp som arbetar mer praktiskt med att ta fram lägesbilder och åtgärder i anslutning till dessa. 
På sikt kommer det ge ökade möjligheter att sätta in rätt åtgärder utifrån genomförda analyser och 
åtgärdsförslag. 

Under våren ökade skadegörelsen i kommunen oroväckande varpå extra trygghetsskapande insatser 
sattes in i samband med sommarlovsstart. Statistiken visar att antalet polisanmälningar gällande 
skadegörelse minskade under sommarlovet i förhållande till vårens och förra årets brottsstatistik. I juni 
2020 polisanmäldes 15 skadegörelsebrott, i år polisanmäldes 27 motsvarande brott. Under juli och 
augusti anmäldes 20 respektive 19 skadegörelsebrott under 2020. I år anmäldes 18 respektive 16 
skadegörelsebrott under samma månader. De extrainsatta insatserna under sommaren minskade 
troligtvis antalet skadegörelsebrott jämfört med trenden under våren och ökade sannolikt också 
känslan av trygghet hos invånarna. Insatsen har fått positiva reaktioner från såväl ungdomar som vuxna 
i kommunen.   
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Utbildning av trygghetsvandrare har genomförts vid ett tillfälle innan sommarlovet och ytterligare en 
utbildning planeras i september. En e-tjänst är framtagen för att rapportera lägesbilder från aktörer i 
näringslivet och fastighetsägare. Lägesbilderna tas emot och analyseras av säkerhetssamordnare för 
vidare åtgärd och rapportering till BRÅ. Området bedöms nå en godkänd nivå. 

Slutsatser 
 

Kommunen behöver fortsätta arbetet med att vara en tillgänglig organisation som är till för invånare 
och besökare. Kommunikation ska fokuseras via webbplats där information kan hittas via frågor och 
svar, uppdaterad och relevant information, e-tjänster och ”Mina sidor”.  Genom att ha telefonin i egen 
regi kommer värdefull information kunna extraheras och användas i att ytterligare förbättra 
webbplatsen men också servicen till invånarna. 

Genom brottsförebyggande rådets nya arbetssätt kommer information att kunna analyseras och rätt 
åtgärder sättas in utifrån aktuell problembild i syfte att öka både faktisk och upplevd trygghet.  

Näringslivet kommer att vara i fokus under årets sista tertial med planerad företagsvecka, 
företagsbesök, fastighetsägarmöte samt framtagande av näringslivsstrategi tillsammans med Business 
Region Gothenburg (BRG).  

Perspektivet har för perioden fått bedömning 4, godkänt med varning. För att nå bedömning 5 krävs 
att planerade aktiviteter genomförs inom webbplats och näringsliv. 

 

3.2 Verksamhetsperspektivet 
 

Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 

 
 

 

Analys 
Fokus för kommunstyrelsens verksamhetsperspektiv handlar om att dess verksamhet ska erbjuda 
högsta möjliga kvalitet för givna resurser, ha god intern kommunikation, få ett högt förtroende för 
sektor Kommunledning samt ha god service och ett bra bemötande. Det finns indikatorer som följer 
upp perspektivet årligen. Indikatorerna handlar exempelvis om protokollhantering, svarstider på e-
post och telefon, leverans av ekonomiska rapporter i tid.  

För att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet inom givna resurser har en tjänst som 
verksamhetscontroller ersatt tjänsten utredare som tidigare låg under planering- och exploatering. 
Syftet är att hålla ihop kommunens återkommande processer såsom; befolkningsprognos, 
lokalförsörjningsplan, internkontroll, styrmodell samt årshjul. För framtiden är tanken att respektive 
sektor har motsvarande resurs.  
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Verksamhetscontrollern har under året tagit fram ett utbildnings- och dialogmaterial i styrmodellen 
och kommer att besöka alla nämnder med detta i syfte att öka kunskap och tillämpning av kommunens 
styrmodell. 

Inom området ekonomisk rapportering har handlingar till nämnd i huvudsak skickats enligt tidsplan. 
Vissa undantag finns dock och härrör sig dels till fortsatt personalomsättning och vakanser på sektor 
Kommunledning men också till mottagande verksamhets tidsbrist. I oktober ska personalstyrkan vara 
fulltalig på sektor Kommunledning och sektor Bildning har förstärkts med en verksamhetscontroller 
för att ge bättre förutsättningar i årligen återkommande planeringsprocesser.  

Ett nytt beslutsstödsystem (Hypergene) införs under 2022 som stöttar upp informationsmässigt för att 
få fram relevanta siffror och samla information avseende verksamhetsplanering, samt uppföljning 
inom delar av kärnverksamheten.  

Slutsatser 
Arbetet syftar till att skapa struktur och förutsägbarhet i det sektorn har ansvar för att leverera; 
kvalitativa tjänster och material internt och externt. Detta skapar förutsättningar för högt förtroende 
och god kommunikation.  

Bedömningen är att verksamhetsperspektivet når godkänt med varning  4, godkänt med varning, då 
planerade och genomförda åtgärder inte fått full effekt. För att ha en stabil tjänsteleverans kommer 
beslutsstödsystemet vara till god hjälp med hänsyn till att organisationen är sårbar för personalbortfall 
och personalomsättning.  

 

3.3 Medarbetarperspektivet 
 

Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 

 
 

 

Analys 
Perspektivet handlar om att sektor Kommunledning ska ha motiverade medarbetare som trivs och 
utvecklas. Vi har engagerade ledare som visar tillit. Vi ska ha tydliga mål som kommuniceras på rätt 
sätt. Vi har friska medarbetare. 

När det gäller ledarskapet har sektor Kommunledning tagit fram ett ledarskapsprogram för 
kommunens chefer som både ska höja kompetens och ge inspiration i vardagen. Kunskap och 
uthållighet i ledarskapet är viktiga komponenter för att långsiktigt skapa en framgångsrik kommun. 
Arbetet för 2022 års program har påbörjats och programmet kommer att sättas utifrån de behov och 
önskemål som finns hos cheferna.  

Trygga och kompetenta ledare ger också i förlängningen trygga medarbetare. Arbetsbelastningen har 
varit hög på sektor Kommunledning under en tid med pandemi, vakanser, effektiviseringar och 
organisationsförändringar.  
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Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt. Personalavdelningen har ansvar 
för att inventera kompetensförsörjningsbehov i kommunens verksamheter. En 
kompetensförsörjningsplan har tagits tas fram under året för framtida behov av arbetskraft. Andra 
styrande arbetsgivardokument reviderats under 2021 är Arbetsmiljöpolicyn respektive Drogpolicyn.  

Slutsatser 
Stora förändringar har genomförts under året i syfte att skapa struktur och undvika dubbelarbete och 
stressiga situationer avseende ärendeberedning och framdrift. Effekterna av strukturarbetet förväntas 
först under år 2022.  

Sektor Kommunledning är ansvarig för framtagande av det årliga ledarskapsprogrammet. Programmet 
tas fram i samråd med övriga sektorer. Programmets syfte är att inspirera kommunens chefer, men 
också ge kunskapshöjande insatser. En bra chef har direkt inverkan på medarbetarnas trivsel på 
arbetsplatsen och påverkar både sjukskrivningar och personalomsättning. 

Bedömningen är att medarbetarperspektivet når godkänt med varning (4) då effekterna av 
strukturarbetet som genomförts inte får full effekt förrän 2022. 

 

3.4 Ekonomiperspektivet 
 

Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 
  

 
 

Analys 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott 2021 gentemot budget med motsvarande 3,7 mnkr. 
Resultatet har till viss del uppnåtts till följd av vakanser inom verksamheten, vilket i sin tur har inneburit 
en lägre servicegrad till övriga sektorer i kommunen. 

Slutsatser 
Bedömningen är att ekonomiperspektivet når godkänt (5). Arbetet med att minska kostnader 
fortsätter, då framförallt inom den delen av sektorn som avser köp av verksamhet. Kommunstyrelsen 
som helhet uppvisar en god budgetföljsamhet. 

 

4. Uppföljning av nämndens prioriterade mål 
Kommunstyrelsen har identifierat sex prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån 
kommunens nuläge och förutsättningar.  

De prioriterade målområdena är: 

• Målområde 1 - Effektiv resursanvändning 
• Målområde 2 - Attraktiv arbetsgivare 
• Målområde 3 - Digitalisering  
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• Målområde 4 - Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens 
invånare 

• Målområde 5 - Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande 
• Målområde 6 - Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet 

 

Prioriterat mål nr 1 Effektiv resursanvändning 
Varför är detta mål prioriterat? • Svagt ekonomiskt läge med budgetunderskott och höga 

kostnader 
• Hög befolkningstillväxt som kommer innebära framtida 
utmaningar och ytterligare kostnadsökningar och investeringar  
• Behöver få ut så mycket som möjlighet av den insats som 
sätts in för att kunna visa invånarna att vi gör rätt saker på ett 
effektivt sätt 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Ett av problemen är otillräcklig kunskap om kommunens 
kostnader i relation till befolkning och producerade 
välfärdstjänster. Det finns också behov av mer långsiktig 
planering. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Inga underskott  
• Pengarna går till rätt saker 
• Tillräcklig kvalitet till en lägre kostnad   
• God ekonomisk hushållning enligt 2 procentsmålet 

Valda strategier för måluppfyllelse • Styrning och ledning och rätt organisation som leder till att vi 
gör rätt saker   
• Långsiktig analys och planering för att ha framförhållning på 
kostnader och effekter 
• Veta vilka kostnader det medför att växa befolkningsmässigt 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Ta fram en nollbasbudget för att få kunskap om 
befolkningssammansättning i relation till kostnadsmassa samt 
volymer som produceras i kommunen.  
• Arbeta för att ha mer långsiktighet i budgetarbetet; 
flerårsbudget 
 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Lilla Edets kommun har i grunden en svag finansiell ställning. De senaste åren har dock resultaten 
förbättrats avsevärt vilket resulterat i en stärkt finansiell ställning och förbättrad soliditet. Det är av 
största vikt att Lilla Edet fortsätter arbetet med att skapa ett finansiellt utrymme eftersom de närmaste    
åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt ökade 
investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Sektor kommunledning ska stå 
för de strategiska perspektiven. Under året har arbete pågått med att förbättra arbetsprocesserna runt 
befolkningsprognos, lokalförsörjning och investeringsprocess i syfte att kunna arbeta för långsiktig 
planering. 
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Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
måluppfyllnad för helår 
Inför 2023 års budgetprocess finns ansatsen att ta fram en befolkningsprognos som möjliggör 
treårsperspektiv avseende resursbehov i de olika sektorerna med syfte att möjliggöra långsiktig politisk 
planering. Tanke fanns om nollbasbudgetering inför 2021 men bedömning gjordes på 
budgetberedningen att avvakta med detta på grund av arbetsinsats i relation till vilket resultat som 
skulle kunna förväntas.  

Bedömning är att målet är uppfyllt under 2021. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat i 
förhållande till budgeterad ram. Det behöver göras en översyn av de kostnader för köpt verksamhet 
som avser Soltak, främst inom IT-området. Detta arbete är framför allt viktigt inför kommande 
budgetår. 

 

Prioriterat mål nr 2 Attraktiv arbetsgivare 
Varför är detta mål prioriterat? • Rekryteringsbehovet är stort och det råder brist på 

arbetskraft, framförallt utbildad personal 
• Lilla Edet är en förhållandevis liten pendlarkommun där 
arbetstillfällen i större grannkommuner lockar 
• Behov av att behålla befintlig personal och locka ny 
kompetent personal 
• Personal presterar bättre om man trivs och mår bra på sin 
arbetsplats 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det finns inte tillräckligt med kunskap om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att rekrytera och behålla personal. Därav 
brister också styrning och strategier.  
• Kunskapshöjande åtgärder för chefsledet är eftersatt och 
kommer att prioriteras under året 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Trivsel hos personalen  
• Högre söktryck till lediga tjänster och därigenom möjligheter 
till högre kompetens vid tjänstetillsättning 
• God psykosocial och fysisk arbetsmiljö 
• Lägre sjukskrivningstal 
• Möjlighet till heltid för de som önskar 
• Väl fungerande kommungemensam vikarieanskaffning  
• Mer uppkopplade mot forskningen och möjlighet att erbjuda 
fortbildning av högsta kvalitet 

Valda strategier för måluppfyllelse • Fortbildning och karriärmöjligheter 
• Rimlig arbetsbelastning 
• Erbjuda nyanställda en utförlig introduktion  
• Konkurrenskraftig löneutveckling 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • 2021 prioriteras att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 
kommunen 
• Ett program för året med kunskapshöjande åtgärder och 
inspiration planeras för 2021 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
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Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunen har fått ett ökat söktryck och fler kvalitativa ansökningar till lediga tjänster. Detta beror 
troligen på att rutinen för platsannonsering i sociala medier utvecklats i kombination med 
rekryteringsverktyget Varbi och dess karriärsida. Dessutom har chefer fått utbildning i hur de kan 
utveckla processen i positiv riktning för att attrahera “rätt” sökande. 

Vikarieanskaffningen (inkl. sommarrekrytering) för sektor socialtjänst är samlad på enheten för 
bemanning och administration inom samma sektor. Här hanteras den största anskaffningen av vikarier 
för kommunen och samordningen har inneburit vidgade möjligheter för gemensamma rutiner samt 
underlättat ansökningsförfarandet för de sökande. För övriga sektorer hanterar respektive sektor sin 
egen samordning av vikarier. 

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens månadsanställda ökade med 0,3 procentenheter till 9,28% 
under 2021 jämfört med 2020. Ökningen kan till stora delar förklaras av pandemin. 

Det partsgemensamma arbetet med Heltidsresan har fortsatt under året. Under året har bland annat 
en Bemanningshandbok tagits fram. Cheferna har kontinuerligt ökat tjänstgöringsgrader för 
medarbetare vid anställning, när utökade behov uppstått, istället för att ta in vikarier. Arbetet 
fortsätter vidare under 2022 med målsättningen att alla medarbetare inom äldreomsorgen som vill 
arbeta heltid, ska ges möjlighet till det. Andelen anställda med heltidstjänster har ökat i kommunen. 
2020 var 63,9% av de månadsavlönade anställda på heltid. Motsvarande andel 2021 är 64,9%. 

Under 2021 har även en modern medarbetarundersökning förberetts i IT-verktyget Eletive. 
Undersökningen vänder sig till samtliga månadsanställda medarbetare och skickas ut första gången i 
mars 2022. Via verktyget kommer chefer kunna utföra pulsmätningar gällande bland annat 
medarbetares trivsel, uppfattning om påverkansmöjligheter samt arbetsmiljö och ledarskap. 
Resultaten från undersökningarna ska användas av chefer och medarbetare i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Personalavdelningen har under året arbetat med att ta fram en kompetensförsörjningsplan och ett 
program med kommunövergripande aktiviteter för ledarskapsutveckling. 
Kompetensförsörjningsplanen antogs av kommunstyrelsen i januari 2022. Planen syftar till att ge en 
samlad bild av det kommunövergripande strategiska arbetet inom kompetensförsörjning samt att 
identifiera vilka strategier som behöver prioriteras för att säkerställa framtida kompetensbehov. Till 
planen finns en handlingsplan med aktiviteter som möter upp strategierna. 
Kompetensförsörjningsplanen bidrar till att ge kommunen gemensamma utgångspunkter för att kunna 
attrahera, rekrytera/introducera, utveckla och behålla den kompetens vi behöver. I programmet med 
aktiviteter för ledarskapsutveckling erbjöds kompetensutveckling i såväl sakkunskap som personlig 
utveckling för kommunens ledare. Utbildningarna som erbjöds fick genomgående bra betyg vid 
utvärderingarna som genomfördes. Ett liknande program har tagits fram för 2022. 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
målupffyllnad för helår 
Som arbetsgivare behöver vi fortsätta kompetensförsörja och utbilda befintliga medarbetare så deras 
kompetens möter framtidens krav och behov, likväl som vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare för 
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presumtiva medarbetare. Vi behöver fortsätta att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
våra forum för delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet behöver fortsätta med kontinuerliga 
insatser för att stärka ledarskapet hos våra chefer. Genom att ge bra förutsättningar till kommunens 
chefer att genomföra sitt arbete och kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare, kan 
vi skapa ett hållbart arbetsliv. På så sätt minskar såväl sjukfrånvaro som rekryteringsbehov av nya 
medarbetare. 

Under 2022 kommer personalavdelningen att kartlägga ytterligare behov av kompetensförsörjande 
aktiviteter tillsammans med kommunens chefer. Exempel på kompetensförsörjande aktiviteter som 
kommer att ske kommungemensamt under 2022: 

• Skicka ut en avgångsenkät till medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i kommunen, 
för att ta del av deras åsikter av vad vi som arbetsgivare eventuellt kan förbättra för att bli en 
ännu mer attraktiv arbetsgivare. 

• Genomföra en kartläggning av äldre medarbetares vilja och möjlighet till att kunna arbeta 
kvar längre tid i kommunen och hur vi som arbetsgivare skulle kunna möta upp deras 
eventuella krav/behov för det. 

• Följa upp arbetet med tidig kontakt i rehabilitering när medarbetare är sjukfrånvarande. 
• Följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar för verksamheterna och ge 

särskilt stöd i detta arbete till “triaden” (chef, skyddsombud och hälsoinspiratör). 
• En kommunövergripande introduktion för nya medarbetare kommer att återinföras under 

året. Denna aktivitet har fått stå tillbaka på grund av pandemin. 
• Arbetet med kommunens kommunambassadörer har påverkats av pandemin och behöver en 

omstart. Vi kommer att synas på bland annat mässor och i sociala medier för att visa upp vår 
attraktiva kommun som arbetsgivare. 
 

Även utvecklingsarbete av löneadministrationen i samarbete med SOLTAK fortsätter under 2022. Ett 
fokus kommer vara att digitalisera olika processer. Under våren 2022 kommer en digital hantering av 
anställningsbeviset att införas. 

Ett nytt stödverktyg (Hypergene) för verksamhetsuppföljning ska introduceras under 2022. Syftet är 
att programmet ska underlätta för cheferna att följa upp ekonomi- och personalnyckeltal samt 
verksamhetsplaner. 

 
 

Prioriterat mål nr 3 Digitalisering 
Varför är detta mål prioriterat? • Möjliggöra effektiviseringar genom automatisering och e-

tjänster 
• Förenkla hemsida och informationsdelning via digitala ytor 
• Informationssäkerhet  
• Göra brukarna mer delaktiga 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Kommunen har lite resurser att lägga på digitalisering, både i 
verksamheten och tekniskt, vilket gör att utvecklingen sker i ett 
lägre tempo än vad som vore önskvärt.  

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Att kommunen på ett effektivt och användarvänligt sätt 
använder digitaliseringens möjligheter där så är möjligt; 
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exempelvis kameror i hemtjänsten, digital nyckelhantering och 
klagomålshantering  
• Att det finns ett tydligt brukarfokus på hemsida så att 
besökare hittar information och e-tjänster 
• Bra support vid frågor 

Valda strategier för måluppfyllelse • Kostnadseffektivt samarbete med andra för att möjliggöra 
digitaliseringsresan  
• Säkerställa infrastrukturen kring digitaliseringen, såsom nät  
• Säkerhet i hanteringen – offentlighet/sekretess  
• Säkra kvaliteten så att användning är säker och trygg 
• Användarvänlighet för de med funktionsvariationer 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Det sker en tydlig styrning mot att digitalisering ska 
prioriteras samt ersätta manuellt repetitivt arbete. Viss 
personell resurs är avdelad för att skapa e-tjänster. Kommunen 
har anslutit sig till Open E-plattformen. Där finns ytterligare 
180 kommuner och totalt finns det över 1000 e-tjänster som 
kommunerna kan återanvända i sin egen kommun. 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunen är ansluten till Open–E– plattformen för utveckling av e–tjänster. I plattformen finns det 
över 1000 e–tjänster som kommuner delar med sig av för återanvändning i andra kommuner. Det finns 
även möjlighet att utveckla e-tjänster med färdiga integrationer mot BankID, FrejaID, Lantmäteriet, 
Skatteverket med flera. Snart finns det också en integration mot Payex som ger kommunen möjlighet 
att ta betalt via e-tjänster med till exempel kort och Swish. Kommunens e–tjänster för invånarna 
kommer exponeras tydligare i samband med lansering av kommunens nya externa webbplats. Det 
kommer behövas integrationer mellan e-tjänsterna och de verksamhetssystem som används i 
kommunen för bättre effekt, vilket är en kostnadsfråga. 

En informationssäkerhetspolicy har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige. Ett 
ledningssystem för informationssäkerhetsarbetet är under framtagande och arbetet fortsätter under 
2022 som en del av ett löpande kvalitetsarbete. 

Lilla Edets kommun riskerar som många andra kommuner att utsättas för ransomware och 
phishingattacker som kan påverka verksamheten. Phisingattacker röjer inloggningsuppgifter och 
ransomware kan kryptera kommunens information och gör den otillgänglig. Då kommunen har så 
kallad 2-faktorinloggning påslaget och ett löpande arbete med medvetenhet kring sårbarheter pågår 
har kommunen än så länge klarat sig bra. Tyvärr ökar dock hoten från omvärlden vilket innebär att Lilla 
Edets kommun aktivt måste arbeta med starkare säkerhetsåtgärder. Ett införande av elektronisk 
identitet för personal är förutsättning för ökad säkerhet och är direkt kopplat till införande av e-
underskrifter. Rutiner för utfärdande av elektronisk identitet på lämplig tillitsnivå behöver tas fram. 
Mot bakgrund av den allmänna hotbilden bör införandet göras så snart som möjligt, helst under 2022. 

176



  Kommunstyrelsen 
Årsrapport 2021 

 
     

 
 

20 
 

Ett fortlöpande arbete bedrivs för att värna om kommunens digitala besökares personliga integritet 
och informationssäkerhet. GDPR, NIS-direktivet, OSL och säkerhetsskyddslagen ställer nya och ökade 
legala krav på kommunens hantering av data. Lilla Edets kommun följer aktivt utvecklingen och 
diskussionen kring molntjänster. Lilla Edets kommun behöver göra en egen formell bedömning om det 
är lämpligt att lagra information som omfattas av sekretess i molntjänster som inte lyder under svensk 
lag. 

Lilla Edets kommun deltar i eSam:s referensgrupp kring en säker och laglig digital 
samverkansplattform, ett arbete som fortsätter under 2022. En lösning för säkra digitala möten 
infördes i kommunen under 2021 och även en app för att säkerställa identiteten hos deltagare i 
videomöten eller telefonmöten. Anledning till införandet är att det bedöms inte kunna genomföras 
lagligt i den digitala mötestjänsten Teams. Under våren/sommaren 2022 kommer medarbetare kunna 
använda en säker dokumentdelning utan att behöva tillämpa undantag. 

Lilla Edets kommun arbetar aktivt med ESF-projektet och verktyget Dimios. Verktyget och metodiken 
hjälper oss att mäta och följa upp vår digitala mognad. Metodiken hjälper oss att identifiera områden 
som verksamheterna måste prioritera för att få en bättre effekt av digitalisering. Arbetet fortsätter 
under 2022. 

De kommande åren kommer Telia att släcka flera kopparförbindelser som påverkar verksamheter i 
Lilla Edets kommun. Ett arbete pågår med att upphandla förbindelser med säker och modern 
infrastruktur som är avgörande för digital kommunikation och fortsatt utveckling. Det finns även ett 
behov av att ta fram en ny bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun under 2022.  

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
måluppfyllnad för helår 
Kommunens fokus på digitalisering har ett behov av en tydlig formalisering. Det är viktigt att 
kommunen har förståelse för att det inte finns ett självändamål med digitalisering. Digitalisering syftar 
till att skapa nyttor för invånare, medarbetare, näringsliv och besökare. Digitalisering innebär förändrat 
arbetssätt där man på ett effektivt sätt använder digital teknik kombinerat med organisatoriska 
förändringar och nya kompetenser. För att kommunen ska kunna arbeta med en tydlig och hållbar 
digitalisering de närmaste åren kommer en digitaliseringsstrategi och handlingsplan tas fram 2022. 

Resursfrågan och tidsaspekten bör tas med i kommande budgetprocess. 

För bättre effekt avseende kommunens e–tjänster behövs integrationer mellan e–tjänster och de 
verksamhetssystem som används i kommunen. Detta är en kostnadsfråga. 

Kommunen har stärkt arbetet med digitaliseringen med en ny resurs till IT-enheten som aktivt stöttar 
verksamheterna med att utveckla e-tjänster och även samordning av informationssäkerhet. 

Under de närmaste veckorna kommer Lilla Edets kommun även anställa en Digital fixare som ska hjälpa 
kommunens äldre invånare med teknik och digitala tjänster samt informera om olika hjälpmedel som 
kan underlätta i vardagen. Tjänsten kommer att löpa på fram tills årets slut 2022. 

 

Prioriterat mål nr 4 Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå 
kommunens invånare 
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Varför är detta mål prioriterat? • Varumärke är viktigt för att ha god tillväxt och för att 
identitet och stolthet är viktigt 
• Kunna visa vem kommunen är till för och att medborgare ska 
känna att de har chans att påverka kommunen 
• Medborgares tilltro till politik och offentlighet 
• För att fånga in de goda idéerna som finns 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Kommunen ligger lågt i mätningar som exempelvis 
företagsklimatet som är en attitydundersökning, vilket innebär 
att attityderna hos företag och invånare måste höjas. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Mer positiv bild av kommunen 
• Ökad tillväxt - attraktivt att bo här 
• Förbättra utfall i SCB: medborgarundersökning om 
medbestämmande och trivsel 
• Ökad stolthet och tillit 
• Invånare involveras och bidrar mer 

Valda strategier för måluppfyllelse • Ha en lättillgänglig hemsida och använda kanaler där 
invånarna finns, såsom Facebook, för att kommunicera ut vad 
vi gör och varför 
• Tydliga och lättläsliga servicedeklarationer för att 
kommunicera vad man kan förvänta sig av oss och skapa en 
förståelse för vår verksamhet 
• Förbättra varumärket Lilla Edet 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Ta fram en ny vision, där både invånare och företag får vara 
delaktiga i processen 
• Arbeta för en väg in i kommunen för att säkerställa 
svarsfrekvens och svarskvalitet.  
• Fokusera resurser för att möta företag, där kommunen möter 
upp som en mottagarpart, där så är möjligt.  

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunfullmäktige antog en ny vision i juni och under hösten påbörjades implementeringsarbetet 
med visionen. I arbetet med att ta fram visionen har de som kommunen är till för – alla som bor och 
verkar här – inkluderats. Engagemanget var stort och hundratals inspel och synpunkter lämnades. Som 
en del i det inledande implementeringsarbetet har alla chefer fått reflektera utifrån den nya visionen 
och både personal och förtroendevalda har fått varsin ryggsäck och anteckningsbok med visionen på. 
Näringslivet har också bjudits in till uppföljande dialogmöte. 
 
Arbetet med att skapa ett kontaktcenter, så kallat ”en väg in”, pågår. Den 1 mars 2022 tar kommunen 
över telefonväxeln i egen regi. En ombyggnation av Medborgarservice har genomförts under 2021 för 
att skapa utrymme för växelpersonal och säkrare lokallösningar. Ambitionen är att även företagen ska 
få ”en väg in” för smidigare kontakt med kommunen. Medborgarservice har under året börjat ta 
telefonsamtal för enheten stadsmiljö för att kommuninvånarna ska få svar sina frågor i högre 
utsträckning samt för att avlasta personalen på enheten. Metoden är att en samhällsvägledare, 
kommunikatör och sakkunnig inom aktuellt verksamhetsområde tillsammans arbetar fram en 
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kommunikationsplan för kommande aktiviteter ex snöröjning eller gräsklippning. Genom 
kommunikationsplanen skapas en förberedelse för frågor från allmänheten. Frågor och svar samlas i 
en FAQ (Frequently asked questions); vanligt ställda frågor. Under året har man även utökat arbetet 
med att samhällsvägledarna administrerar ärenden som kommer in via ”Ett bättre Lilla Edet”. Arbete 
har även påbörjats med att skapa ett årshjul för återkommande områden som kräver extra 
kommunikation. 
 
För att tydliggöra vilken service kommunens verksamheter tillhandahåller inleddes arbetet med att ta 
fram servicedeklarationer under 2021. Samtliga nämnder har tagit fram ett antal servicedeklarationer 
och arbetet kommer att fortgå under 2022. 
 
En ny webbplats har byggts under 2021. Lansering av den nya webbplatsen planeras till mars 2022. 
 
Trots pandemin har dialogen med kommuninvånarna fortsatt genom digitala fika med 
kommunalråden, Julia sammanfattar KF samt ett antal medborgardialoger, exempelvis kring den nya 
visionen och utvecklingen av Ströms slottspark. Stora kommunikationsinsatser har även genomförts 
inom ramen för ”En kommun fri från våld”.  
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa e-förslag i syfte att involvera kommuninvånarna 
mer i kommunens verksamheter och dess utveckling. Under början av 2022 ska riktlinjer och regler 
arbetas fram och i anslutning till att nya webbplatsen lanseras planeras e-tjänsten att aktiveras. 
 
Kommunikationen riktad till näringslivet har återupptagits genom nyhetsbrev och andelen nyheter 
med näringslivskoppling har mer än fördubblats under 2021. Även ett stort antal företagsbesök har 
genomförts. Under vecka 40 uppmärksammades näringslivet extra under Näringslivsveckan. 
Näringslivsenheten har i samarbete med Företagarna tagit fram kunskapshöjande filmer om 
näringslivet i kommunen. Dessa har använts vid utbildning av kommunens chefer och tjänstepersoner 
med företagskontakter. Under hösten har ett stort arbete med att ta fram ett reviderat 
näringslivsstrategiskt program genomförts. Tjänstepersoner från samtliga sektorer har deltagit i 
arbetet. 2021 års julgåva till medarbetare på Lilla Edets kommun och Edethus var presentkort hos det 
lokala näringslivet. Drygt 30 företag anmälde sig för att delta. 
 
Trots att flera åtgärder har gjorts under året för att skapa en mer positiv bild av kommunen och 
möjliggöra för invånare att involveras och bidra till kommunens verksamhet syns inte resultatet av det 
i SCB:s medborgarundersökning som genomförts under året. Resultatet från undersökningen 2021 
visar att majoriteten av de svarande upplever möjligheterna för invånare att delta aktivt i arbetet med 
att utveckla kommunen som dåligt. Samtidigt uppger majoriteteten av de svarande att de anser att 
Lilla Edets kommun är en ganska bra plats att bo och leva på. Dock skulle majoriteten inte 
rekommendera andra att flytta till kommunen. 
 
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
måluppfyllnad för helår 
Arbetet för att en vara en attraktiv och tillgänglig kommun fortlöper under 2022. Många av de åtgärder 
som arbetats med under 2021 fortskrider och vidareutvecklas under 2022. Implementeringen av 
visionen är en prioriterad åtgärd som det arbetas brett med under 2022 – så väl i de kommunala 
verksamheterna som tillsammans med samverkansparter och invånare. En informationssida om 
visionen har skapats på webbplatsen och intranätet. På intranätet har det också publicerats 
stöddokument till chefer för implementeringsarbetet inom enheten. Även en film där visionen 
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presenteras har tagits fram. För att förverkliga visionen arbetar kommunens verksamheter på olika 
sätt med att involvera invånare och skapa möjligheter för engagemang och delaktighet. 
 
Telefonin är en strategiskt viktig kanal som återgår till Lilla Edets kommun. Målsättningen är att de som 
bor och verkar i kommunen ska få bättre service när det kommer till att bli kopplad till rätt person och 
verksamhet samt kunna få svar på enklare frågor direkt av personalen i växeln. SCB:S 
medborgarundersökning 2021 visar att 47% av de svarande vill få kontakt med kommunen genom 
telefoni. Även arbetet med servicedeklarationer fortgår under 2022 för att tydliggöra den service som 
kommunens verksamheter tillhandahåller.  
 
Lanseringen av den nya webbplatsen bidrar förhoppningsvis till att de som bor och verkar i kommunen 
upplever webbplatsen som lättillgänglig och informativ. Tanken är att de frågor och svar som samlas i 
en FAQ av samhällsvägledarna även ska tillgängliggöras på webbplatsen. 
 
I december 2021 antogs ett reviderat näringslivsstrategiskt program. Ett arbete med handlingsprogram 
och aktiviteter är påbörjat tillsammans med samtliga sektorer och kommer pågå under 2022. 
Kommunikationen riktad till företag ökades kraftigt under 2021 och målet är att publicera en nyhet 
varje vecka. 
 
Förhoppningsvis har pandemin nu släppt taget om oss. Det innebär att kommunikationen med 
invånare och företagare kan ske på fler sätt och att invånarnas möjlighet till involvering och 
engagemang kan öka. 

 

Prioriterat mål nr 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande 
Varför är detta mål prioriterat? • Geografisk grunddata är underlag för ärendehantering och 

beslut i flera verksamheter. 
• Tekniken är en förutsättning för att öka kvaliteten och frigöra 
resurser i tid och pengar 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Ajourhållningen av geografiska grunddata har varit eftersatt. 
• Det saknas kommunövergripande enhetlighet vad gäller 
grunddatastrukturen. Delar som rör VA har förbättrats men fler 
områden kvarstår. 
• Webbkarta saknas på hemsidan  
• Kommunal geografiska data behöver till viss del vara 
tillgänglig på kommunens hemsida och vara underlag till e-
tjänster 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Ökad kvalitet och frigjorda resurser  
• Synliggjorda nyttor i kommunens verksamheter 
• Robust teknikmiljö 

Valda strategier för måluppfyllelse • Kvaliteten på data och teknikstöd 
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Genomgång och översyn av fastighets- och 

byggnadsredovisning i databaserna 
• Ta fram en webbkarta som kan vara tillgänglig både på 
intranät och hemsidan och underlag i e-tjänster 
• Byta verksamhetssystem för geografiska data så att det på ett 
resurseffektivt sätt går att tillhandahålla geografiska data till 
verksamheterna 
• Följ nationell standard för grunddata 
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• Utveckla användandet av drönare vid mätning, 
flygfotografering mm för att bl.a. förbättra ajourhållning av 
grunddata, tillgängliggöra ortfoto och 3D-modeller. 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 
  

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Arbetet har fortsatt med att höja kvalitén på kommunens geografiska data och se till att den data som 
behöver finnas i kommunens digitala handläggningssystem är ajourhållen. En del i detta arbete har 
varit att identifiera och beskriva processer för hantering av data, samt att kontrollera kodning av objekt 
i databaserna. Arbetet har till viss del stannat upp under hösten på grund av vakanser inom 
verksamheten.  En av tjänsterna tillsattes i slutet av året. Tjänsten som Gis-ingenjör är ännu inte tillsatt. 

Upphandling av nytt GIS- och kartverktyg är slutfört. Implementering av systemen beräknas vara klart 
under våren 2022. I slutfasen kommer den externa webbkartan tas fram och bli tillgänglig för 
allmänheten.  

På grund av hög andel mätnings- och kartarbete för både kommunens verksamheter, externa kunder, 
personalvakanser och fokus på implementering av det nya GIS- och kartverktyget har arbetet med att 
utveckla drönaranvändningen avstannat. Under 2022 kommer fokus att läggas på att utveckla arbetet 
på enheten med hjälp av drönare. 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
måluppfyllnad för helår 
Målet bedöms kunna nås under 2022 eftersom arbetet med att höja kvalitén på geografiska data är 
långsiktigt. Implementering av nytt GIS- och kartverktyg inklusive webbkarta och detaljplanemodul, 
samt utbildning av personal, kommer att ske  i början av 2022. Systemet bedöms vara i full drift våren 
2022. 

 

Prioriterat mål nr 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet 
Varför är detta mål prioriterat? • För att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 
Vad är problemet/utmaningen idag? • Utmaning finns i att hålla i och följa de långsiktiga strategiska 

   planerna, som tex ÖP, FÖP 
• Utmaning finns också att få till blandad bebyggelse i  
   kollektivtrafiknära områden  
• Lilla Edet har många områden med sämre markstabilitet 
vilket innebär att geotekniska undersökningar mm krävs för 
gamla och nya bebyggelseområden 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Hållbar ekonomi 
• Bra boende och livsmiljö 

Valda strategier för måluppfyllelse • Långsiktig strategisk planering 
• Långsiktig kommunal verksamhetsplanering 
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• Planering och utveckling av bebyggd miljö 
• Klimatanpassning 
• Markens stabilitet 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Följa prioriteringslistan för kommande planarbete på 
översiktlig och detaljerad nivå 
• Samordna planarbete med b.la. VA-utbyggnaden och annan 
infrastruktur 
• Arbeta med markens stabilitet i enlighet med 
prioriteringsordning och i samverkan med delegationen för 
Göta älv 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Detaljplanarbetet har varit möjligt att fokusera mer på på grund av bättre bemanning på enheten. 
Dock kvarstår mycket arbete samt behov av förstärkning och att samordna planarbetet med bland 
annat VA-utbyggnad och annan infrastruktur.  Behov finns att utveckla interna rutiner samt ytterligare 
stärka upp bemanningen.  Vad gäller stabilitetshöjande åtgärder har möjligheten till 100% statsbidrag 
och samverkan med SGI gjort det möjligt att ansöka om att projektera stabilitetshöjande åtgärder för 
ytterligare tre projekt. Bidrag har beviljats för fem av sex sökta projekt. Genomförande av projektering 
av stabilitetshöjande åtgärder kräver extra projektledarresurs. Denna kan finansieras med 
bidragsmedlen. 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
måluppfyllnad för helår 
För att lyckas uppnå målet krävs att: 
- pågående detaljplaner rullar på och att det inte blir stopp i processen.   

Förstärkning av plan-och exploateringsarbetet sker genom att anställa ytterligare en plan- och 
exploateringsingenjör.   
- enheterna stadsmiljö, VA och planering- och exploatering har resurser och tid att avsätta till 
samordning av planer, VA och infrastruktur. 
- projektledare kan anställas alternativt upphandlas för att driva skredsäkringsprojekten framåt.  
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4.1 Uppföljning av uppdrag till nämnd och sektor 
 

 Uppdraget är eller beräknas bli färdigställt innan årets slut. 
 Uppdraget kommer att vara delvis färdigställt vid årets slut. 
 Uppdraget beräknas inte bli färdigställt innan årets slut. 
 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har för verksamhetsåret 2021 gett sektor kommunledning 
följande uppdrag: 

Uppdrag Status  Kommentar Utfall 
1. Kommunen ska vara 
digitaliserad 2022 

Pågående Målet under 2021 var att införa minst 1 e–tjänst. 
Kommunen har idag 7 interna och 3 externa e–
tjänster. Därigenom kan uppdraget anses vara 
genomfört. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att digitaliseringsarbetet alltid kommer ha ett 
stort behov av utveckling och att det är angeläget 
att hitta effektivare arbetssätt inom kommunen 
verksamheter. Uppdraget bör därav finnas kvar 
även framöver. Digitaliseringsarbetet bör behandlas 
som en strategisk ledningsfråga inom både den 
politiska nivån och inom förvaltningens samtliga 
nivåer. Det behövs ett helhetsperspektiv när vi 
nyttjar digitaliseringen i verksamhetsutvecklingen 
och vi behöver se till hela processen. Avsikten under 
2022 är att bereda och förankra en 
digitaliseringsstrategi som stöd för digitaliseringen 

 

2. Rikta folkhälsoarbetets 
åtgärder mot fullmäktiges 
målområde ökad hälsa och 
välbefinnande 

Pågående För att öka kommuninvånarnas hälsa och 
välbefinnande pågår flera främjande och 
förebyggande insatser som är kopplade till 
kommunens folkhälsoprogram. Eftersom sambandet 
mellan hälsa och utbildningsnivå är starkt så arbetar 
flera av kommunens sektorer för barn och unga med 
tidiga insatser för fullföljda studier, fysisk- och 
psykisk hälsa men också inom säkerhet och 
trygghet.  För att nämna några områden där insatser 
gjorts under året: psykisk ohälsa, fullföljda studier, 
goda uppväxtvillkor, goda levnadsvanor, 
förebyggande av riskfaktorer för ohälsa, 
föräldraskapsstöd, ungas delaktighet, äldres hälsa 
och nära vård.  
Samtidigt har det pågått utvecklingsarbete för att 
stärka samverkan mellan kommunens och regionens 
verksamheter men också mellan kommunens 
sektorer, ett arbete som måste fortgå för att värna 
resurser och sträva tillsammans mot gemensamma 
mål. 

 

3. Ett Lilla Edet fritt från våld Pågående I samverkan mellan sektorerna kommunledning, 
socialtjänst och bildning pågår ett långsiktigt 
förebyggande arbete. Flera insatser har genomförts 
under 2021, bland annat generella kunskapshöjande 
insatser för invånare men även riktad 
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kommunikation till ungdomar, föräldrar och 
medarbetare. Under hösten intensifierades arbetet 
med kampanjveckan ”en vecka fri från våld” där 
flera aktiviteter genomfördes för allmänheten. 
Parallellt planerades utbildning, stödmaterial och 
rutin för arbetet med att chef (med början under 
2022) ska ställa frågor om våld i nära relation under 
medarbetarsamtalet. Utbildningsinsatsen 
genomfördes och rutin och frågebatteri är 
framtaget. Under 2022 fortsätter utbildningsinsats 
för chefer och fördjupat stödmaterial tas fram. 
Gällande insatser för invånare så breddas 
samverkan med civilsamhället för att ge ytterligare 
kraft. 

4. Servicedeklarationer Genomfört Kommunikationsavdelningen tog fram en mall och 
har varit behjälplig i framtagandet av nämndernas 
servicedeklarationer. Samtliga nämnder har tagit 
fram servicedeklarationer och dessa finns 
publicerade på kommunens webbplats. Arbetet 
med servicedeklarationer fortgår och från 2022 är 
det införlivat i kommunstyrelsens målområde 
“Varumärke, invånardialog och tydlig 
kommunikation för att nå kommunens invånare” 

 

5. Heltidsresan intensifieras Pågående En bemanningshandbok har tagits fram av en 
arbetsgrupp med enhetschefer, medarbetare och 
fackliga representanter. Dialog har förts på 
samverkan med Kommunal och lokalt avtal håller på 
att tas fram. Erbjudande om heltid skulle gått ut till 
alla medarbetare inom äldreomsorgen (hemtjänst 
och SÄBO) under 2021 och inom funktionsstöd 
2022. Detta har dock förskjutits ett år trots att 
arbetet intensifierats så samverkan och dialog tagit 
och måste få ta tid. Det gäller även arbetet med 
schemaplanering och bemanning för att få 
heltidsresan att gå ihop trots att inga extra resurser 
tillförts.. 

 

6. Ta fram en ny vision Genomfört 
 

Kommunfullmäktige  antog en ny vision för Lilla 
Edets kommun i juni 2021.  

 

7. Ta fram en 
kompetensförsörjningsplan 

Genomfört Personalavdelningen har färdigställt en treårig 
kompetensförsörjningsplan under 2021. Den antogs 
av kommunstyrelsen 2022-01-11 

 

8. Anpassa 
förvaltningsorganisationen 
utifrån den nya politiska 
organisationen 

Genomfört Anpassning av förvaltningsorganisationen utifrån 
den nya politiska organisationen är genomfört. 

 

9. Ta fram styrdokument Genomfört 
 

Styrdokument för minoriteter och privata utförare 
finns framtagna.  

 

10. Uppdatera kommunens 
jämställdhetsplan 

Pågående Arbetet upptas under 2022 och beräknas bli klart 
under året (juni). 

 

11. Utreda bilpool för 
invånare 

Genomfört Uppdraget att utreda bilpool för invånare är 
genomfört och beslutades av KS under våren. 
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5. Personalredovisning 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga nämnder och sektorer i kommunen men svarar också särskilt 
för Sektor Kommunledning och dess underliggande enheter:  

 

Utöver sektor Kommunledning ligger också Geodata-, Planerings- och exploateringsverksamheten på 
Samhällssektorn under kommunstyrelsens ansvar. 

Totalt har sektor Kommunledning + GDE + PEX en personalsammansättning på 38 tillsvidareanställda 
inom de olika enheterna, vilket är en ökning jämfört med tidigare. Detta är till följd av att en ny tjänst 
har inrättats (verksamhetscontroller) samt tillsättande av vakanser inom PEX. Samtliga anställda i 
sektorn arbetar i kommunhuset, och på grund av Corona-pandemin har hemarbete ökat i stor grad 
sedan pandemins början. Detta påverkar möjligheterna att effektivisera arbetssätt både positivt och 
negativt, då det dels ställer högre krav på digitaliseringsverktyg och annat som kan underlätta 
hemarbete, dels försvårar kommunikation och samarbete i viss mån. 
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5.1 Personalnyckeltal 
 

Kommunstyrelsen, inkl PEX 2020 Jan-
Dec 

2021 Jan-
Dec 

Antal tillsvidareanställda 38 st 38 st 
Antal tidsbegränsade  4 st 3 st 
Andel kvinnor 68,3% 73,2% 
Andel deltidsanställningar  7,1% 4,9% 
Antal tjänster i årsarbetare 41,9 st 41 st 
Övertidsuttag - redovisat i tkr 68 tkr 55 tkr 
Fyllnadstidsuttag - redovisat i tkr 6 tkr 5 tkr 
Antal avgångar 5 st 5 st 
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid 3,9% 1,7% 
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare 1,6 st 0,7 st 
Andel långtidssjukfrånvaro 61,5% 31,9% 

 

Analys 
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. 

Slutsatser 
På grund av den rådande Corona-pandemin går det inte att dra generella slutsatser. Vi har under denna 
period större andel medarbetare som arbetar på distans än tidigare. 
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6. Uppföljning av nämndens ekonomi 
I nedan tabell redovisas kommunstyrelsens utfall för året uppdelat på intäkter och kostnader. 

Kommunstyrelsen, tkr Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 21 531  20 085  19 085  999  
Kostnader -104 556  -106 244  -108 981  2 738  
Nettokostnad -83 025  -86 159  -89 896  3 737  

 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
Kommunstyrelsen redovisar för helåret ett överskott mot budget på 3,7 mnkr, vilket är högre än det 
överskott på 2 mnkr som prognosticerades i tertial 2. Överskottet beror delvis på högre intäkter under 
året än budgeterat, främst inom verksamheterna Kommunledning, Kommungemensamt samt PEX. 
Den största delen av överskottet beror dock på lägre personalkostnader än budgeterat inom Politisk 
verksamhet, Kommunledning och PEX. För den köpta verksamheten redovisas ett underskott vilket 
beror på högre kostnader för räddningstjänsten än budgeterat. 

Under året fanns avsatta budgetmedel för Socialnämnden (1,5 mnkr) samt Bildningsnämnden (1,0 
mnkr) att eftersöka, där Socialnämnden valde att eftersöka och fick beviljat tillskott på 1,5 mnkr. De 
avsatta medlen till Bildningsnämnden har inte nyttjats och påverkar resultatet positivt med 1,0 mnkr. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020 
I KS budgetram för 2021 har, förutom justering för index, kapitaltjänstkostnader och lönepott, 
omfördelning av kostnader för Kulturhuset Eden gjorts med -1,2 mnkr till Bildningsnämnden, samt 
effektivisering med -0,5 mnkr. Tillskott till SBRF har gjorts med 2,1 mnkr, och effektivisering av Soltak 
IT-kostnader med -2 mnkr. 1,5 mnkr av budgeten har avsatts till eftersökningsbara medel för 
Socialnämnden för Corona-effekter, och 1 mnkr till Bildningsnämnden för omställningskostnader. 
Totalt sett har ramen utökats med 1,6 mnkr jämfört med 2020. 

Under året ses en minskning av intäkter jämfört med föregående år, medan samtliga kostnadsposter 
har ökat. Nettokostnadsökningen jämfört med 2020 är strax under 4 procent och beror på högre 
personalkostnader samt ökade kostnader för köpt verksamhet. Det kan jämföras med Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som beräknats till 2,2% för 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 

 

6.1 Drift 
I tabell nedan redovisas driftkostnaderna för kommunstyrelsens verksamhet under tertialet. 

Driftredovisning Kommunstyrelsen 2021-12-31 

Periodens resultat Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet         
Intäkter 3  0  0  0  
Lokalkostnader -15  -147  -147  0  
Personalkostnader -1 755  -1 772  -1 996  224  
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Övriga kostnader -497  -507  -543  37  
  -2 264  -2 426  -2 686  261  
Kommunledning         
Intäkter 16 425  17 430  16 970  460  
Lokalkostnader -5 748  -5 767  -6 424  658  
Personalkostnader -19 958  -20 871  -21 904  1 034  
Övriga kostnader -36 078  -36 992  -36 788  -205  
  -45 359  -46 200  -48 146  1 947  
Näringsliv & turism         
Intäkter 1  7  0  7  
Personalkostnader -885  -896  -913  17  
Övriga kostnader -778  -807  -808  1  
  -1 663  -1 696  -1 721  24  
Fackliga företrädare         
Intäkter 1  0  0  0  
Lokalkostnader -95  -95  -253  158  
Personalkostnader -1 489  -1 773  -1 648  -125  
Övriga kostnader -50  -50  -49  -2  
  -1 633  -1 919  -1 950  31  
Kommungemensamt         
Intäkter 1 182  1 105  999  106  
Lokalkostnader -625  -521  -533  12  
Köpt verksamhet -18 779  -19 436  -18 307  -1 129  
Övriga kostnader -5 969  -7 463  -8 755  1 292  
  -24 191  -26 316  -26 596  280  
Föreningsstöd         
Övriga kostnader -3 565  -1 740  -1 854  114  
  -3 565  -1 740  -1 854  114  
PEX, geodata, skred         
Intäkter 3 920  1 543  1 116  427  
Personalkostnader -4 484  -4 149  -5 386  1 237  
Köpt verksamhet -29  -13  -35  22  
Övriga kostnader -3 757  -3 245  -2 637  -607  
  -4 351  -5 863  -6 943  1 080  
Total nettokostnad -83 025  -86 159  -89 896  3 737  

 

6.1.1 Politisk verksamhet 
Den politiska verksamheten omfattar kommunstyrelsen och de kostnader som rör nämnds-
verksamheten. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett överskott på 0,3 mnkr vilket främst beror på lägre arvodeskostnader än 
budgeterat. Kostnaderna för arvoden varierar under året beroende på antal sammanträden och 
deltagare. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020  
Inga större förändringar har skett avseende utfall eller budget för året. 
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6.1.2 Kommunledning 
I kommunledning ingår kostnader för upphandling, ekonomi- och personaladministration, 
kommunikation och Medborgarservice, säkerhet och riskhantering, folkhälsa, omstrukturerings-
lokaler, kommunchef, IT, administration, samt vissa kostnader för Soltak. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett överskott mot budget på 1,9 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader för 
personal och lokaler än budgeterat. På intäktssidan redovisas också ett överskott vilket delvis hänförs 
till ersättning för Covid-relaterade kostnader och sjuklöner. Överskottet inom personalkostnader beror 
främst på föräldraledigheter som inte ersatts med vikarie. För övriga kostnader redovisas ett 
underskott vilket främst härleds till högre kostnader för underhåll och reparationer samt 
förbrukningsmaterial än budgeterat under året. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020 
I budget 2021 har minskning av IT-enhetens ram gjorts med 2 mnkr till följd av effektiviseringskrav på 
IT-kostnader från Soltak. 

 

6.1.3 Näringsliv och turism 
Näringsliv och turism omfattar en näringslivsutvecklare, bidrag till handelsorganisation, 
företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan, samt utrymme för köp av material och diverse 
tjänster. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett marginellt överskott mot budget vilket i huvudsak härleds till något lägre 
personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har varit begränsad under året till följd av corona-
pandemin men en satsning har gjorts på kommunens vinterbelysning. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020 
Inga väsentliga förändringar har skett mellan åren. 

 

6.1.4 Fackliga företrädare 
Fackliga företrädare innefattar de fackliga representanterna i kommunen samt vissa omkostnader för 
dessa. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett marginellt överskott mot budget. För lokalkostnader redovisas ett överskott 
vilket beror på lägre utfall till följd av lokalbyte, medan det inom personalkostnader redovisas ett 
underskott till följd av en ökning av antalet fackliga representanter samt facklig tid under året. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020 
En ökning av budgetramen har gjorts 2021 med hänsyn till högre lokalkostnader efter byte av lokal. 
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6.1.5 Kommungemensamt 
I de kommungemensamma kostnaderna ingår, förutom kostnader för räddningstjänstförbundet SBRF, 
också vissa kostnader för Soltak samt andra gemensamma kostnader såsom konsumentrådgivning, 
fordonshantering, kostnader för porto med mera. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett överskott på 0,3 tkr. För köpt verksamhet redovisas ett underskott på 1,1 mnkr 
vilket härleds dels till underskott för SBRF för året där kommunen får gå in och täcka sin andel av 
underskottet, dels till överskott för skuld- och konsumentrådgivning som budgeterats för men där 
kostnaden helt övergått till Socialnämnden. Lilla Edets andel av SBRFs preliminära underskott uppgår 
till 3,2 mnkr, men tack vare ramförstärkning 2021 blir underskottet för kommunens köp av 
räddningstjänst 1,4 mnkr. Underskottet vägs upp av överskott inom övriga kostnader där 1,0 mnkr 
under året varit avsatt till Bildningsnämnden som eftersökningsbara medel vilka inte nyttjats.  

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020 
I budgetramen har tillskott till SBRF gjorts med 2,1 mnkr. 1,5 mnkr av budgeten för 
Kommungemensamt har avsatts till eftersökningsbara medel för Socialnämnden för Corona-effekter, 
och 1 mnkr till Bildningsnämnden för omställningskostnader. 

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 3,5 procent jämfört med föregående år, vilket beror 
på högre kostnader för SBRF. 

 I utfallet ligger infriad borgen för Folkets Hus på 0,9 mnkr, samt ersättning enligt avtal till Folkets Hus 
på 125 tkr (tjänstekoncessionskontrakt KS 2020/398). Denna kostnad övergår till Bildningsnämnden 
från 2022. 

 

6.1.6 Föreningsstöd 
Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer och föreningar. Berörda 
organisationer är Folkets Hus, Kfi, GR, SKR, och Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps 
kommuner. 

Kommentar utfall jämfört med budget helår 
För året redovisas ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. Detta härleds till att det budgeterats för ett 
stöd som tillkom 2020 men som visade sig vara en engångskostnad och inte återkommande. 

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020  
I budget 2021 har omfördelning av kostnader för Kulturhuset Eden gjorts med -1,2 mnkr till 
Bildningsnämnden, samt effektivisering med -0,5 mnkr. Utfallet för året är också lägre jämfört med 
föregående år till följd av detta. 

 

6.1.7 Planering, exploatering, geodata och skred 
Planerings- och exploateringsenheten ansvarar för   fysisk planering översiktsplaneringdetaljplanering, 
frågor som rör kommunens fastigheter,   samordning av exploateringsprojekt och stabilitetsfrågor. 
Geodataenheten ansvarar för geografisk information både internt och externt. 
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Kommentar utfall jämfört med budget helår 
Utfall 2021är ca 5,9 mnkr mot budgeterat ca 6,9 mnkr, vilket ger ett överskott på 1,1 mnkr.  

Kommentar förändring 2021 jämfört med 2020  
Den största skillnaden mellan 2021 och 2020 är att försäljningsintäkterna för exploateringsfastigheter 
under 2021 inte hamnar i driftsekonomin. 

 

6.2 Investeringar 
 

Kommunstyrelsen har en total investeringsram på 3,7 mnkr under 2021.  

Av de budgeterade investeringarna har en investering färdigställts under året; inköp av drönare. Denna 
investering överskred budget med 40 tkr. Två investeringar har tillkommit under året som inte ingår i 
investeringsbudgeten; Elevdatorer 2021 samt Tjänstemannadatorer 2021.  Båda investeringarna har 
slutförts under året till en total kostnad av 3,4 mnkr. KS har en buffert för oförutsedda investeringar 
på 0,5 mnkr, samt en budget för investering av immateriella anläggningstillgångar i form av 
digitalisering på 2,5 mnkr som inte nyttjats. Den totala avvikelsen mot investeringsbudgeten landar på 
ett överskott på 0,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 2021-12-31, tkr 
  Utgifter sedan projektstart Varav: årets investeringar 

Färdigställda projekt Beslutad 
tot.budget 

Ack. 
utfall Avvikelse Årsbudget 

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse 

Maskiner och inventarier                   
KS, Drönare 100 140 -40 100 0 140 0 140 -40 
KS, Nätverk IT skolan 600 0 600 600 0 0 0 0 600 
KS, Oförutsett 500 0 500 500 0 0 0 0 500 
KS, Elevdatorer 2021 0 1 842 -1 842 0 0 1 842 0 1 842 -1 842 
KS, Tjänstemannadatorer 2021 0 1 559 -1 559 0 0 1 559 0 1 559 -1 559 
Summa maskiner och inventarier 1 200 3 540 -2 340 1 200 0 3 540 0 3 540 -2 340 
                    
Immateriella anläggningstillgångar                   
KS, Digitalisering 2 500 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 
Summa immateriella anl.tillgångar 2 500 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 
                    

Summa färdigställda projekt 3 700 3 540 160 3 700 0 3 540 0 3 540 160 
 

KS, Drönare 

Denna investering avser inköp av drönare för att kunna ta flygbilder och foton att använda vid mätning 
av marknivåer och kartläggning för att effektivisera ajourhållning och framtagande av kartdata. 
Bilderna kan också användas i samband med 3D-visualisering vid till exempel detaljplanering. 

KS, Nätverk IT skolan 

Avser utbyggnad av IT inom skolan. 
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KS, Oförutsett 

Denna budget ska täcka in eventuella oförutsedda investeringsbehov som uppstår under året som inte 
beräknas kunna skjutas på till kommande år. 

KS, Elevdatorer 2021 

Investeringen avser inköp av elevdatorer för ny årskull elever. Ett visst antal datorer beräknas behöva 
köpas in årligen för att byta ut uttjänta datorer. 

KS, Tjänstemannadatorer 2021 

Investeringen avser inköp av tjänstemannadatorer. Ca 150 datorer beräknas behöva köpas in årligen 
för att byta ut uttjänta datorer. 

KS, Digitalisering 

Denna investering avser bland annat inköp av nytt GIS- och kartverktyg. 
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7. Exploatering 
 

 

 

Norra Gossagården: Planarbetet med skolområde och bostäder pågår. Nytt samråd behöver hållas 
eftersom planområdet måste utökas med område för dagvattendamm mm och det gått lång tid sen 
senaste samråd. Detta bedöms kunna hållas under våren 2022. Detaljplanens antagande är beroende 
av att kommunen övertar drift och underhåll av statliga Göteborgsvägen och andra statliga vägar i 
Lödöse och Lilla Edet. 

Del av Tingberg 14:1: Området som ligger mellan Norra Gossagården och Rådjursvägen i Lödöse..ring 
beräknas  planarbetet  beräknas påbörjas under 2022 och  vara klart under 2024.Rådjursvägen: Arbete 
med att ändra detaljplanen beräknas  påbörjas påbörjas  först 2024 och beräknas vara klart 2026 

Lödöse varv: Exploatör är AB Edethus. Förstudie startade under 2020,  och är nu klar. 

Lödöse Södra Gossagården: Utredningsarbete/planprogram för kommande planarbeten för område 
från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse beräknas starta 2024. 

tkr
Exploateringsprojekt Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift
Lödöse
Norra Gossagården -3 773 -218 -1 000 20 000 -17 000 20 000 -17 000 20 000 -25 546 
del av Tingberg 14:1 0 0 -1 000 -1 000 -1 000 3 780 -5 061 
Rådjursvägen -1 000 -1 000 0 -1 000 
Lödöse Varvet 400 -400 1 000 -1 000 1 000 -1 000 1 400 -1 400 
Lödöse S. Gossagården 0 0
Kvarnkontoret 66 -108 
Tingbergsskolan 0 0
Verksamhetsplan I -1 000 -1 000 -1 000 0 -2 000 
Verksamhetsplan II 0 0

Ström
Stallgärdet 1 825 -110 2 300 -181 7 280 -200 2 200 2 200 27 751 -14 004 
Södra Stallgärdets förskola -205 
Strömsparken o ev sluss -1 000 -1 000 0 -1 000 
Ryk 1:12 (planarb. är avbrutet)
Östra Berg
Lilla Edet
Centralen 4 0 0 4 428 -10 000 -10 000 4 428 -10 961 
Edet Stommen -500 -1 600 -1 000 0 -1 500 
Rörläggaren 9 156 -139 
Ljungbacken 1 000 -1 000 1 000 -1 000 1 000 -1 000 2 000 -2 000 
Spånkajen 0 0
Lilla Edet 1:17 mfl, Stendahls bil -235 300 -300 300 -300 300 -300 600 -600 

Nygård
Ny tomt -7 350 350 -85 
Förtätning 0 -500 -1 000 -1 000 0 -1 802 

Ospecificerat
-1 000 -1 000 -1 000 0 -2 000 

Bostadsändamål 180 -500 -500 -500 0 -1 000 
Verksamhetsmark -500 -500 -500 0 -1 000 

Summa 1 825 -3 889 2 702 -1 085 13 758 -7 900 24 500 -37 900 24 500 -37 300 60 309 -70 958 

Exploateringsredovisning 2021-12-31
Ackumulerat tom 

2020 Utfall 202112 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Prognos totalt
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Kvarnkontoret: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas inte vara klar 
under 2022 på grund av samordning med övrigt planarbete på varvsområdet samt behov av 
miljötekniska och arkelogiska utredningar. 

Tingbergsskolan: Detaljplanearbete beräknas starta 2025.. 

Verksamhetsplan I: Begäran att starta detaljplan för området på Klostret 122 mellan Göteborgsvägen 
och järnvägsspåren bedöms kunna påbörjas under 2023. 

Verksamhetsplan II: Detaljplanearbete beräknas starta 2026.. 

Stallgärdet: Byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark är färdigställd. På 
norra Stallgärdet är byggnation av villafastigheter i stort sett klar. På södra Stallgärdet har 
köpekontrakt tecknats för de flesta villafastigheter. Byggnation av fastigheterna kommer ske under 
2022. Exploatörer har visat intresse för bostadskvarter. Beslut om att teckna markanvisningsavtal togs 
i slutet av året.Södra stallgärdet förskola: Förskola flyttas till områdets södra del och det område som 
i gällande detaljplan är avsatt för förskola ändras till bostadsändamål. Detaljplan pågår och 
målsättningen är att den skall vara klar hösten 2022. Strömsparken och ev sluss: Detaljplanearbete 
beräknaskunna starta under 2022 beroende på när Trafikverket lämnar in ansökan om planbesked. 

Ryk 1:12: Privat exploatör. Planarbetet avbrutet på grund av att inget planavtal tecknats. 

Östra Berg: Arbete pågår att ta fram en förstudie för  att se över hur befintlig byggnadsplan för området 
söder om väg 167 skall hanteras och om byggnadsplanen skall upphävas alternativt att nya detaljplaner 
tas fram för området. 

Centralen 4: Första delen av den genomförandestudie som avser utredningsarbete för 
iordningställande och flytt av gata samt dagvattenmagasin inför kommande försäljning är färdig. Den 
andra delen som avser flytt av parkeringar kvarstår. Arbetet behöver samköras med projektet för 
ombyggnation av busstorget och frågan om parkering inom tätorten Lilla Edet. Tidigare markanvisning 
har gått ut. Innan ny aktör hittas och nya avtal tecknas behöver frågan om ombyggnation av busstorget 
och parkering inom tätorten Lilla Edet utredas. 

Lilla Edet Stommen: Arbete med att utreda förutsättningarna för att planlägga området för bostäder 
har påbörjats  Det behövs en fördjupad geoteknisk utredning för att klargöra om området är möjligt 
att bebygga. . Förstudie/utredning beräknas tas fram under 2023. 

Rörläggaren 9: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas inte  vara klar 
under 2022 då det fortsatta planarbetet ör beroende av geotekniska utredningar/åtgärder. 

Ljungbacken: Exploatör är AB Edethus. Planarbetet beräknas kunna påbörjas 2023.Spånkajen: 
Detaljplanearbetet beräknas starta /2025. 

Lilla Edet 1:17 m.fl. (Stendahls bil): Exploatör Stendahls bil. Planarbete har pågått men detaljplanens 
slutförande avvaktar att stabilitetshöjande åtgärder strax nordost om Smörkullen genomförs. 
Planarbetet beräknas vara klart 2023. 

Ny tomt i Nygård: Avstyckning av bostadsfastighet och försäljning av mindre område till grannfastighet. 
Köpekontrakt tecknades under hösten.t.  Köpet beräknas slutföras under 2022. 
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Förtätning Nygård: Start av detaljplanearbetet är försenat på grund av bristande planresurser. 
Planarbetet bedöms inte starta under början av 2022 utan några år senare på grund av att bedömning 
görs att andra områden bör prioriteras före. 

Ospecificerat: Poster med några ospecificerade ärenden som detaljplan för bostadsändamål och 
verksamhetsmark finns med så att möjlighet finns att starta sådana projekt under 2022 om behov 
uppstår. 

 

tkr  Intäkter Kostnader  Resultat
Ryrsboholm 0 0 0
Stallgärdet* 2 300 -181 2 119
Övrigt** 180 0 180
Summa 2 480 -181 2 299
* Ström 1:197; Ström 1:191; Ström 1:199, Ström 1:204
** Hjärtum 14:86

Resultatpåverkande projekt 2021-12-31

195



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 26 
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 
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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 
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) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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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  
1,5 procent. Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 5,3 procent jämfört  
med föregående år. Årets nettoinvesteringar uppgår till 36,3 mnkr (föregående år 27,3 
mnkr) varav 15,4 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 20,9 mnkr avser 
investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten 
 
Koncernens samlade resultat för året är 76,6 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 1 121,7 mnkr. 
Skatteintäkter är den största inkomstkällan, därefter kommer kommunalekonomisk 
utjämning och statsbidrag 
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Nämndernas nettokostnader uppgår till 835,5 mnkr (föregående år 825,0 mnkr) vilket är 
19,7 mnkr lägre än budgeterat, motsvarande 2,4 procent 
 
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 
lång sikt. Soliditeten har förbättrats betydligt och visar en positiv soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser på 1,9 procent ( -10,7 procent föregående år).  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning  
Lilla Edets kommun uppvisar ett resultat på 71,7 mnkr för år 2021 (föregående år 43,2 mnkr) vilket 
är 58,2 mnkr bättre än budgeterat. I utfallet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 
2,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader visar en ökning från föregående år med 1,5 procent. 
Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 5,4 procent jämfört med föregående år. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 36,3 mnkr (föregående år 27,3 mnkr) varav 15,4 mnkr avser 
den skattefinansierade verksamheten och 20,9 mnkr avser investeringar i den avgiftsfinansierade 
verksamheten.  
 
Koncernens samlade resultat för året är 76,6 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 är uppfyllda 
samt att de båda finansiella 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). 
 
Befolkningsökningen i Lilla Edets kommun uppgick till 1,6 procent. Vid årets slut var 
invånarantalet 14 509 i kommunen. 
 
Arbetslösa samt deltagare i program, är 6,1 procent i kommunen vid utgången av året jämfört med 
7,1 procent vid utgången av förra året. Lilla Edet ligger på en nivå som är lägre än riket och Västra 
Götalandsregionen. När det gäller ungdomsarbetslösheten så är också den lägre i Lilla Edet än riket 
och Västra Götalandsområdet. 
 
Kommunens totala intäkter inklusive finansiella intäkter uppgår till 1 121,7 mnkr. Skatteintäkter är 
den största inkomstkällan, därefter kommer kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag.  
 
Härifrån kom varje hundralapp som Lilla Edets kommun disponerade under 2021:  
 
Härifrån kom pengarna 2021   
Skatteintäkter 62,30 kr 
Kommunalekonomisk utjämning 16,80 kr 
Statsbidrag 10,30 kr 
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Taxor och avgifter ex BO,VA,Omsorg 6,60 kr 
Försäljning varor och tjänster 1,70 kr 
Hyresintäkter 1,30 kr 
Finansiella intäkter 0,40 kr 

 
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 856,5 mnkr. De största verksamheterna återfinns inom 
bildningsnämndens följt av socialnämndens ansvarsområde. Såhär användes 100 kronor som 
betalades i skatt till Lilla Edets kommun 2021: 
 

Så här användes pengarna 2021   
Grundskola, gymnasium, vuxenutbildning  28,00 kr 
Äldreomsorg & funktionshinder  27,80 kr 
Förskola och fritidshem  15,40 kr 
Individ- och familjeomsorg  8,80 kr 
Övrigt  8,60 kr 
Kultur och fritid  3,00 kr 
Gata, park, miljö & bygg, teknisk planering  3,10 kr 
Räddningstjänst  2,30 kr 
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande  1,40 kr 
Politisk verksamhet  0,90 kr  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Översikt över kommunens utveckling 2021 2020 2019 2018 2017 

Bruttoomsättning 1 117,3 mnkr 1 061,8mnkr 1 001,7mnkr 990,5 mnkr 996,3 mnkr 
Verksamhetens nettokostnad 850,0 mnkr 837,6 mnkr 843,9 mnkr 798,3 mnkr 741,3 mnkr 
Verksamhetens nettokostnadsförändring 1,5% -0,7% 5,7% 7,7% 2,7% 
Årets resultat 71,7 mnkr 43,2 mnkr -15,8 mnkr 7,6 mnkr 27,7 mnkr 
Utdebitering skatt  22,37 22,37 22,37 22,37 kr 
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Balansomslutning 705,9 mnkr 683,1 mnkr 572,7 mnkr 584,5 mnkr 605,1 mnkr 
Eget kapital       224,1 mnkr 152,4 mnkr 109,2 mnkr 125,0 mnkr 117,4 mnkr 
Soliditet                                    31,7% 22,3% 19,1% 21,4% 19,4% 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 1,9% -10,7% -20,9% -18,8% -21,0% 
Nettoinvesteringar 36,4 27,4 mnkr 36,7 mnkr 37,7 mnkr 37,8 mnkr 
Invånarantal        14 509 14 282 14 109 14 046 13 961 
Årsarbetare 1 091 981 1 037 1 062 1008 
Pensionsförpliktelser 223,4 mnkr 237,8 mnkr 241,5 mnkr 249,8 mnkr 257,0 mnkr 

 
 

Den kommunala koncernen 
Kommunen är en politiskt styrd organisation där förtroendevalda politiker företräder invånarna 
och beslutar över kommunens verksamhet. Politikerna representerar sina partier och utses i 
allmänna val vart fjärde år. 
 
Politisk organisation 
Den politiska organisationen bestod 2021 av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och fyra 
nämnder.  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna är valda av 
kommunens invånare i allmänna val och representerar sina partier. Kommunfullmäktiges 
förtroendevalda revisorer granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina 
uppgifter. Kommunrevisionen arbetar opolitiskt i sitt uppdrag och biträds av ett revisionsföretag.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Den består av elva ledamöter och nio ersättare som 
sammanträder ungefär åtta gånger om året. Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut genomförs. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi och 
har ett övergripande arbetsgivaransvar. 
 
Nämnderna 
Nämnderna utses av kommunfullmäktige. De har till uppgift att bereda olika ärenden som ska tas 
upp i kommunfullmäktige och verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattat. Nämnderna har 
också egen beslutanderätt i vissa frågor. 
 
Bolagen samt Räddningstjänstförbund 
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Koncernen Lilla Edets Kommun omfattar förutom kommunen de tre bolagen AB EdetHus, Lefab 
och Soltak AB, även Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). Kommunens ägarandel i 
AB EdetHus är 100 procent, Lefab 50 procent, Soltak 25 procent och Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) 30 procent.  
 
Privata utförare 
En stor del av den kommunala huvudverksamheten bedrivs av privata utförare. Inköpen fördelar 
sig på framförallt tjänster inom skola, social omsorg och tekniska verksamheter. Nedan visas de tre 
största privata utförarna per berörd nämnd: 
 
 
mnkr   mnkr  
SON 2021    SON 2020   
GRYNING VÅRD AB 3,1  GRYNING VÅRD AB 5,6 
SOLHAGA 2,5  Risingegårdens behandlingshem AB 3,3 
APOTEKET 1,9  Ungdomsstöd Väst AB 3,1 
Summa 7,5  Summa 12 

     
     
BIN 2021    BIN 2020   
Nya Skolan Trollhättan Aktiebolag 18,5  Nya Skolan Trollhättan Aktiebolag 17 
Naturmontessori väst AB 7,3  Maria Olsson enskild firma 11,4 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 5,5  Lärlingsgymnasiet 4,1 
Summa 31,3  Summa 32,5 

     
SN 2021    SN 2020   
Letf AB 2,8  Svensk Markservice AB 3,3 
Svensk markservice 1,0  Vattenfal elanläggning AB 3,3 
Andersson Transport i Lilla Edet 0,6  Skanska Industrial Solutions AB 1,9 
Summa 4,4  Summa 8,5 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
För att få en bredare förståelse för kommunens resultat och ställning följer nedan ett antal avsnitt 
som ger upplysning om förhållanden som har väsentlig påverkan på kommunens eller den 
kommunala koncernens verksamhet. 
 

Vår omvärld – internationella skeenden 
Den globala ekonomin har påverkats stark framförallt av utbudsproblem med anledning av 
pandemins effekter under 2021. Den första ekonomin som rekylerade upp efter pandemin var 
Kina. Detta skedde långt tidigare än motsvarande återhämtning i USA eller Europa. Men den 
kinesiska ekonomin hämmas nu av en rad problem. Geopolitiska spänningar med Australien har 
minskat den kinesiska kolimporten, med ett lägre el-utbud och produktionsstörningar som följd. 
Detta riskerar att förvärra de friktioner som syns i det globala handelsflödet. Återhämtningen i 
Asien har också tappat fart på grund av ökad smittspridning i regionen. Därtill sätter den senaste 
tidens turbulens kring Evergrande och andra kinesiska fastighetsbolag fingret på finansiella risker i 
Kina. Det svenska beroendet, förutom den svenska exporten till Kina, förhöjs indirekt genom inte 
minst en hög andel av tysk export som riktas till Kina. 
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I USA och Europa går återhämtningen emellertid starkare nu, när hushållens konsumtion kan ta 
fart efter mildrade restriktioner. Det medför att hushållen åter riktar mer av sin efterfrågan till 
tjänstekonsumtion, vilken är lokalt producerad. Den höga och förändrade sammansättningen av 
hushållens konsumtion har påverkat inflationen i USA, som nu är hög. Historiskt har inflationen 
på sällanköpsvaror varit låg – tack vare global konkurrens och handel samt teknologisk utveckling. 
Under pandemin steg efterfrågan på sällanköpsvaror när hushållens plånböcker gynnades av en 
kraftigt expansiv finanspolitik. Framöver kommer en stigande tjänstekonsumtion att minska 
efterfrågan på sällanköpsvaror, vilket kan bidra till att mildra utbudsproblematiken. Inflationen i 
USA bedöms sjunka framöver, när utbudsproblemen avtar och priserna rör sig mer enligt historiska 
mönster.  I Europa går återhämtningen inte lika fort som i USA. Inflationsdynamiken är heller inte 
lika stark här. Europeisk BNP ligger fortfarande under nivån från slutet av 2019; speciellt gäller 
detta i södra Europa. I flera av dessa länder utgör turismen en stor andel av ekonomin, med näringar 
som hotell- och restaurangbranschen. Då finanspolitiken är fortsatt expansiv och 
resursutnyttjandet lågt beräknas tillväxten i Eurozonen bli relativt stark 2021 och 2022. Globalt har 
det förts en generellt sett mycket expansiv ekonomisk politik 2020 och 2021. Centralbankers 
styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats, vilket håller nere 
ränteutgifterna för ländernas statsskulder. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder men även 
bedrivit traditionell expansiv finanspolitik.   
 
 
Svensk ekonomi 
I takt med att restriktioner hävs, stärks förutsättningarna för en normalisering av samhället. Allra 
mest gynnas givetvis de kontaktintensiva näringar som drabbats extra hårt av 
pandemin/restriktionerna. Just dessa näringar, där produktionen ännu ligger långt under före krisen 
nivåer, utgör visserligen en liten del av samhällsekonomin. Men det stora flertalet branscher, företag 
och arbetsplatser kommer att påverkas påtagligt positivt av att samhället »öppnas upp« igen. 
Framförallt är det inhemsk konsumtion och investeringar som beräknas växa snabbt, speciellt 
under det andra halvåret i år. Mest betydande är givetvis uppgången i hushållskonsumtionen, men 
i år kommer även ett väsentligt bidrag till den inhemska efterfrågan från den offentliga sektorns 
konsumtionsutgifter. Slutlig inhemsk efterfrågan i Sverige beräknas ge ett bidrag till BNP-tillväxten 
om nästan 4 procent per år både 2021 och nästa år.  
Ur ett produktions- och branschperspektiv är det framförallt tjänstesektorn som kommer utgöra 
dragloket, vilket blir gynnsamt för sysselsättningen i Sverige. Det är också en »bra timing« i detta, 
eftersom den globala utvecklingen för utrikeshandel och industriproduktion, kopplat till utbuds- 
och logistikproblemen, åtminstone tillfälligt tycks ha stagnerat under det första halvåret och väntas 
hämma exportutvecklingen ytterligare en tid. Tack vare de omfattande krisåtgärderna 2020–2021 
har hushållens inkomster klarat sig förhållandevis väl genom krisen. Förra året blev nedgången i 
hushållens konsumtion betydligt större än nedgången av hushållssektorns inkomster – sparkvoten 
steg markant. Restriktioner och utbudsbegränsningar fick hushållen att ofrivilligt skjuta upp viss 
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konsumtion. Men att hushållen stärkt sin förmögenhet är även i linje med ökat 
försiktighetssparande vid kriser eller osäkra tider 
Kommunsektorn 
En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven 
gör att de närmaste åren ser förhållandevis bra ut för kommunerna. De senaste årens låga 
kostnadsutveckling i sektorn antas vända och ta fart i år och nästa år. Det beror dels på att 
pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, dels på riktade statliga satsningar. Utifrån 
dessa förutsättningar kommer kommunernas resultat att överstiga 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag under åren 2021 till 2024. År 2025 behövs åtgärder eller resurstillskott 
motsvarande 8 miljarder för att nå den resultatnivån. 
 
Samhällsrestriktioner har legat kvar under de tre första kvartalen 2021 med en fortsatt påverkan på 
verksamheterna. Intäkterna för kultur- och fritidsområdet har därför varit låga i år vilket också 
gäller färdtjänst och övrig kollektivtrafik på grund av lägre resande. Nerskalade politiska 
församlingar och digitala möten har bidragit till låga kostnader för den politiska verksamheten 
under 2021 medan fortsatt smittspridning och restriktioner gör det rimligt att anta att kostnaderna 
för att hantera pandemin i omsorgen har varit höga under hela 2021. 
Den demografiska utvecklingen de närmaste åren förväntas innebära en stabilisering av 
behovsökningen på omkring 0,6 procent årligen. Det är en återgång till de nivåer som gällde under 
2000-talets första decennium och en betydligt lägre ökningstakt än vad som gällde under 2010-talet. 
Det är också lägre än vad som förutsågs i den förra befolkningsprognosen från scb. 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för 
kommuner och regioner. Den demografiska utvecklingen berättar om framtida behov av 
välfärdstjänster och därmed personal att utföra dessa. Antalet äldre ökar snabbt medan antalet i 
arbetsför ålder ökar relativt långsamt. 
För att attrahera nya medarbetare, men också behålla och utveckla de man har krävs olika strategier. 
Det handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare och hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv. 
Det handlar om att öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. För att klara det behöver 
arbetsmiljöarbetet prioriteras. Att utveckla medarbetare och stärka chefers förutsättningar är 
centralt.  
Under 2022 förväntas kostnadsvolymen växa påtagligt, vilket delvis förklaras av en ökning av de 
riktade statsbidragen inom äldreomsorg, grundskola och vuxenutbildning. En del av den antagna 
ökningen har att göra med en återhämtning av kostnader efter pandemiåret 2020. 
Kostnadsökningar balanseras dels av att den demografiska behovsökningen växlar ner och dels av 
en god skatteunderlagstillväxt 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren om 
kostnadsutvecklingen hålls under kontroll. 
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 Befolkningsutvecklingen 
Under 2021 ökade Sveriges befolkning med 73 031 personer, vilket var 21 325 fler än under 2020. 
Den 31 december 2021 uppgick Sveriges folkmängd till 10 452 326 personer. Befolkningen bestod 
av 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män. 
 
Sveriges folkökning på 0,5 procent under 2020 var den lägsta sedan 2005. År 2021 var folkökningen 
större än året före, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal ökade Sveriges 
befolkning med 0,7 procent under 2021.Jämfört med 2020 ökade antalet födda något samtidigt 
som antalet döda minskade betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade från 14 953 år 
2020 till 22 305 år 2021. Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, ökade under 2021. 
Utvandringen minskade marginellt. Jämfört med 2020 ökade invandringsöverskottet från 33 581 
till 42 347 personer. 
 
Befolkningen i Sverige ökar dels för att det föds fler än det dör, men i än högre utsträckning 
eftersom fler invandrar än utvandrar. Cirka 31 procent av 2021 års folkökning förklaras av att 
antalet födda var fler än antalet döda medan 58 procent förklaras av invandringsöverskottet. 
Resterande 11 procent förklaras främst av att det under 2021 har inrapporterats ovanligt många 
invandringar från före årsskiftet 2020/2021. Dessa ingår inte i invandringsöverskottet under 2021 
utan redovisas i en justeringspost. 
 
Utvecklingen i Västra Götaland har en uppåtgående trend och invånarna har ökat med 0,6 procent 
till totalt 1 744 859 invånare.  
 
Invånarna i de kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) uppgår till 
1 058 278 personer, vilket är en ökning med 0,8 procent i förhållande till föregående år. Lilla Edets 
kommun har haft en ökningstakt på 1,6 procent, vilket är något högre ökningstakt än föregående 
år (1,5 procent) och den fjärde högsta inom GR kommunerna. Vid årets slut var det 14 509 invånare 
i Lilla Edets kommun. 
 
 
Arbetsmarknaden 
 
 
Återhämtningen i produktionen har skett med en betydligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen. 
Arbetsproduktiviteten har därmed stigit markant. En minskning av korttidspermitteringar liksom 
sjunkande frånvaro kommer att öka medelarbetstiden framöver, vilket dämpar uppgången i antalet 
sysselsatta. Att arbetslösheten ökat sedan krisen slog till innebär också att konkurrensen om jobben 
blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta grupper på 
arbetsmarknaden blir därför extra viktiga. Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen 
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bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på 
arbetskraft både till näringslivet och till välfärden 
I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. I 
Arbetsförmedlingens enkätundersökning med arbetsgivare under hösten är anställningsplanerna 
rekordstora inför 2022. 
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under 
prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. I höstens 
enkätundersökning har bristtalen återigen ökat. Det är därför troligt att bristen på arbetskraft med 
efterfrågade kompetenser fortsätter att öka framöver, vilket riskerar att hålla tillbaka jobbtillväxten. 
Framför allt mot slutet av prognosperioden 
 
Källa: SKR´s Ekonomirapport 2021, samt statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. 
 
 
 

Arbetsmarknaden 
 

Stark återhämtning på arbetsmarknaden 

I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. I 
Arbetsförmedlingens enkätundersökning med arbetsgivare under hösten är anställningsplanerna 
rekordstora inför 2022. Samtidigt har antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till 
Arbetsförmedlingen ökat i hög omfattning under slutet på året. Arbetsförmedlingen bedömer att 
antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under prognosperioden som sträcker sig fram till och 
med 2023, dock i en avtagande takt. Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i 
program) med aktivitetsstöd är tillbaka på samma nivå som före pandemin. De inskrivna 
arbetslösa som har lämnat för arbete är framför allt personer med kortare inskrivningstider och 
som nästan uteslutande har en gymnasieutbildning. Trots att arbetslösheten är tillbaka på 
nivåerna före pandemin är långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå. 

Bland de långtidsarbetslösa ökar tiderna i arbetslöshet. Det visar sig bland annat genom att antalet 
arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och 
närmar sig 100 000 personer. Effekterna av pandemin bedöms därför som långvariga och 
långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver. 
 
Arbetslösheten fortsätter att sjunka framåt 
 
För 2022 och 2023 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att uppgå till i genomsnitt 362 000 
respektive 350 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 7,1 respektive 
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6,8 procent. Det kvarstår dock fortfarande en osäkerhet kopplad till den pågående pandemin, vilket 
kan påverka återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden. 
 

Sysselsättning i Lilla Edets kommun 
 
I november månad 2021 är siffrorna för öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
lägre i Lilla Edet jämfört med Västra Götalands län och riket när det gäller gruppen 16 - 64 år. För 
ungdomar 18 - 24 år är arbetslösheten i Lilla Edet lägre än både i riket och Västra Götalands län. 
Jämfört med november 2020 har arbetslösheten minskat i båda grupperna, framförallt i 
ungdomsgruppen. 
I relation till Göteborgsregionen  
Den totala arbetslösheten i Lilla Edet har under året varit 6,1 procent som lägst och 7,1 procent 
som högst. Det är lägre än riket, men högre än några av de andra GR kommunerna där 
arbetslösheten varierat mellan 2,4 procent till 10 procent, förutom Göteborg som ligger högre 
(7,48- 10 procent).  
För kommunens ungdomar är motsvarande siffror som lägst 8,2 procent och som högst 12,2 
procent, det är högt jämfört med både riket och de andra GR kommunerna (4,0 procent som lägst 
och 11,2 procent som högst) 
 
Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16 - 64 år  
 
  Nov 2021 Nov 2020 Nov 2019 
Riket  7,2% 8,7% 7,2% 
Västra Götalands län 6,5% 8,2% 6,5% 
Lilla Edet  6,1% 7,1% 5,4% 
 
Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 18 - 24 år  
  Nov 2021 Nov 2020  Nov 2019 
Riket  9,1% 11,8%  9,3% 
Västra Götalands län 8,9% 10,6%  7,9% 
Lilla Edet  7,7% 11,3%  7,8% 
 
Källor: Göteborgsregionens arbetslöshetsstatistik: 
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/arbetsloshetsstatistikigoteborgsregionen.5.11d8975317a759ce2992
0a.html 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik för sysselsättning november 2021: 
https://arbetsformedlingen.se/statistik/sok-statistik 
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Befolkning och boende 
Vid årets slut var 14 509 personer folkbokförda i kommunen, vilket var 227 fler än föregående år 
och det utgjorde en ökning med 1,6 procent. Diagram 1 nedan visar befolkningsantalet den 31 
december de senaste 11 åren. Om inte annat anges bygger samtliga diagram i detta avsnitt på 
statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. 

 
 
Befolkningen ökar till följd av inflyttning och födslar. Diagram 2 nedan visar hur inflyttningen  
varierat sedan 2014.   
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Flyttnettot, differensen mellan in- och utflyttade invånare, har varierat på följande vis  
under perioden sedan 2014 enligt diagram 3: 

 
 
Födelsetalet har sedan 2014 varierat mellan 142–176 födda barn per år. Antal döda i kommunen 
har sedan 2014 varierat mellan 110-146 per år. Diagram 4 nedan visar hur differensen mellan de 
två, födelseöverskottet, varierat sedan 2014. 
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Det finns i dagsläget ingen statistik över antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus inom 
kommunen för 2021. Denna statistik publiceras av SCB i maj. Diagram 5 visar antalet färdigställda 
lägenheter i nybyggda hus i kommunen mellan 2014–2020. 

 
Takten i det framtida bostadsbyggandet beror på flera saker. En av kommunens viktigaste uppgifter 
är att detaljplanera marken i kommunen och på så vis skapa förutsättningar för ett hållbart 
bostadsbyggande. Kommunens kommande arbete med att detaljplanera mark är främst inriktat på 
Lödöse, särskilt de delar av orten som ligger mellan befintlig bebyggelse och pendeltågsstationen.  
 
Tidplan och prioriteringsordning för strategisk planering och detaljplanering finns framtagen fram 
till 2032. Detaljplanering pågår för ca 117 bostäder på Norra Gossagården och 4-6 lägenheter på 
Kvarnkontoret, i Lödöse samt 8 lägenheter på Rörläggaren 9 i Lilla Edet.  
Inflyttning i bostäder och lägenheter i planlagda områden bedöms kunna påbörjas ca 2-3 år efter 
detaljplanerna vunnit laga kraft. 
 
Framtida utbyggnadstakten i Lödöse kommer att vara beroende på avloppskapaciteten i Lödöse 

 
 
 
 

Välfärdsredovisning 
En god hälsa har inte bara betydelse för den enskilda människans välbefinnande och livskvalitet, 
utan även för samhällsutvecklingen. Den kommunala vardagens beslut och verksamhet påverkar 
befolkningens välfärd, livskvalitet och levnadsvillkor. Trots en generellt bättre hälsa i Sverige under 
de senaste decennierna finns det stora sociala skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och 
skillnaderna har i vissa avseenden ökat.  
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Social hållbarhet knyter an till det mer övergripande begreppet hållbar utveckling, som består av 
tre delar: ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Dessa delar är ömsesidigt beroende av 
varandra och för att uppnå social hållbarhet krävs god miljö och ekonomiska förutsättningar. En 
definition av social hållbarhet är att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Dessa mänskliga behov är nära förknippade med 
människors livsvillkor och hälsa. Arbetet för att minska skillnader i hälsa är nära kopplat till arbetet 
för social hållbarhet. Dels har hälsofrämjande och förebyggande insatser en positiv påverkan på 
samhällsekonomin, miljön, klimatet, tryggheten och den sociala sammanhållningen, dels har 
insatser inom ovanstående områden en positiv påverkan på hälsan. 
 
För att minska orättfärdiga hälsoskillnader och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
behövs kunskap om vad som påverkar människors hälsa eller ohälsa. Hälsan påverkas av både 
individuella och strukturella faktorer och tillsammans bildar de ”hälsans bestämningsfaktorer”. 
Modellen nedan brukar användas för att symbolisera hälsans bestämningsfaktorer och visar 
sambandet mellan individ, livsvillkor, miljö och de samhällsekonomiska strategier som påverkar 
människors hälsoutveckling. I de två yttre bågarna finns strukturella faktorer så som miljö, 
samhällsekonomiska strategier, livsvillkor och livsmiljöer. I de inre bågarna finns individuella 
faktorer så som levnadsvanor och socialt nätverk. I figurens nedre del finns opåverkbara biologiska 
faktorer såsom ålder, kön och arv. Idag kan kön vara föränderlig, men i övrigt utgör detta stabila 
förutsättningar för människors liv. De strukturella faktorerna består av livsvillkor och livsmiljöer. 
Här spelar till exempel skolsystem, boende- och arbetsförhållanden, arbetsmarknad och 
socialförsäkringssystem avgörande roller. Eftersom Sverige är ett välfärdsland handlar de 
strukturella faktorerna inte grundläggande om den faktiska tillgången till dem, utan vilken kvalitet 
det är på dem och hur kvaliteten fördelas mellan olika grupper i samhället. Många av dessa 
bestämningsfaktorer är möjliga att påverka genom politiska beslut och organisering av samhället. 
Folkhälsoarbetets fokus är att ringa in de påverkbara strukturella faktorerna för att minska 
orättfärdiga hälsoskillnader i befolkningen. 
 
De individuella faktorerna innefattar de som individen till stor del själv styr över genom sina val, 
attityder och beteenden när det gäller livsstil och levnadsvanor såsom motionsvanor, matvanor och 
alkoholkonsumtion. Hälsan påverkas även av hur individens sociala nätverk och relationer ser ut. 
Forskning visar att förutsättningar under uppväxten påverkar individens levnadsvanor och sociala 
relationer livet ut och att samhällets normer påverkar individens levnadsvanor och sociala 
deltagande. De individuella faktorerna styrs alltså inte till fullo av individen själv, men individen har 
möjlighet att påverka och styra dem i stor omfattning. 
 
 

219



   
 

Årsredovisning 2021-12-31 

     
 
 

19 
 

 
Modell över hälsans bestämningsfaktorer, (Dahlgren och Whitehead (2007/1991)) 

 
 
Social position och hälsa  
Forskning visar att den ställning man har i samhällsstrukturen, den sociala positionen, består av en 
kombination av tillgången till exempelvis utbildning, inkomst, bostad och vilket arbete man har. På 
statistisk nivå finns det ett samband som innebär att ju högre social position en person har, desto 
bättre är hälsan och desto längre blir livet. Detta brukar kallas för den sociala gradienten och 
innebär att hälsan förbättras gradvis med stigande social position. Det innebär att de som har en 
låg social position i ett samhälle har en sämre hälsoutveckling och högre utsatthet för ohälsa, men 
också att ohälsan får ekonomiska och sociala konsekvenser. 
 

 
 
Samhällsvinster med minskade skillnader i hälsa 
Att leva med god hälsa har primärt ett värde för den enskilde individen, men även ett värde för 
samhället. Detta beror främst på att om en mindre del av samhällets resurser går till att bekämpa 
ohälsa så kan resurserna användas till annat som alla i befolkningen får nytta av, exempelvis 
investeringar i skola, vård och omsorg, eller skattelättnader. Det i sin tur kan leda till att fler 
människor arbetar, vilket innebär att produktiviteten ökar, och detta gynnar samhället. Effektiva 
åtgärder som främjar folkhälsan kan alltså få avgörande betydelse för både individen och för hela 
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samhällsutvecklingen. Förebyggande av ohälsa kostar dessutom betydligt mindre än kostnaderna 
för att ta hand om konsekvenserna när de väl har uppstått. Vidare är ett samhälle utan stora sociala 
skillnader även ett tryggare samhälle med större sammanhållning, vilket alla har nytta av. Att arbeta 
med social hållbarhet och att skapa en god och jämlik folkhälsa kan därför ses som ett sätt att 
hushålla med samhällets gemensamma resurser. 
 

Tidiga insatser mest lönsamma 
Insatser till barn, oavsett ålder, kan rusta dem för att klara sig bättre i framtiden och med tiden 
förklara socioekonomisk framgång och positiv utveckling. Förebyggande insatser tidigt i barns liv 
kan ge stor effekt som ackumuleras under hela livet och ses därmed som samhällsekonomiskt 
lönsamma. Tidiga förebyggande insatser till barn är den mest kraftfulla investering ett samhälle kan 
göra med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Insatser bland äldre barn 
och ungdomar tycks inte ge samma goda resultat och betraktas därför inte som lika 
kostnadseffektiva. Sådana insatser bör dock inte uteslutas, utan de behövs som komplement till de 
tidiga insatserna. Här ska också poängteras att oavsett lönsamhet är det viktigt att erbjuda och skapa 
goda uppväxtvillkor för alla barn – just för att de är barn.  
 
Strategier för att minska skillnader i hälsa  
Det finns olika strategier för att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa i en befolkning. 
Forskningslitteraturen lyfter fram tre olika strategier som effektiva: universella, selektiva och 
indikerade insatser. Universella insatser riktar sig till hela befolkningen och är av främjande 
karaktär. Det har visat sig att en relativt liten insats som riktas till många har större preventiv effekt 
än stora insatser till få. Detta kallas för den preventiva paradoxen. Exempel på universella insatser 
är barnbidrag, kulturskola och föräldrastöd. Universella insatser kan med fördel utformas så att de 
särskilt anpassas och lockar de inom områden som i något avseende har större behov. Detta kallas 
för proportionell universalism och ses som en utveckling av universella insatser. Selektiva insatser 
riktar sig till grupper i en befolkning som är utsatta för en risk. Insatserna handlar om att förhindra 
en negativ vidareutveckling och att problem uppstår. Det kan till exempel vara genom att rikta stöd 
till barn som skolkar eller vuxna med beteendeproblem. Indikerade insatser riktas enbart till 
individer som har en allvarlig och identifierad problematik. Det kan till exempel handla om 
individuella råd, stödsamtal eller behandling för personer med missbruk. Utifrån dessa tre strategier 
bör kommuner bygga sina olika insatser för att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa i 
befolkningen. Ingen av dessa strategier, eller endast en insats, kan ensamt minska skillnader i hälsa 
och livsvillkor, utan en kombination av flera insatser utifrån alla nivåerna behövs. 
 
Arbetet för en förbättrad och jämlik folkhälsa  
För att uppnå en förbättrad och jämlik hälsa krävs tvärsektoriell och tvärprofessionell samverkan 
mellan olika nivåer, aktörer och arenor och det tillsammans med medborgarna själva för att skapa 
delaktighet och medskapande. Detta ställer krav på organisationers styr- och ledningsarbete och på 
att strukturella förutsättningar för ett sådant arbete skapas. För arbetet behövs även ett normkritiskt 
förhållningssätt och arbetet behöver vara förenligt med jämställdhetsperspektivet, det 

221



   
 

Årsredovisning 2021-12-31 

     
 
 

21 
 

intersektionella perspektivet och perspektiv som omfattar diskrimineringsgrunderna för att förstå 
hur ojämlikhet uppstår i ett samhälle. 
 
En positiv hälsoutveckling i befolkningen förutsätter att alla ges likvärdiga förutsättningar att ta del 
av de åtgärder som kommunen initierar och erbjuder. Här blir begreppet hälsolitteracitet aktuellt. 
Sammanfattat kan man säga att hälsolitteracitet handlar om kunskapen, motivationen och 
kompetensen att inhämta, förstå, bedöma och använda information som rör hälsan och ohälsan. 
Förutom individperspektivet av hälsolitteracitet kan även ett organisatoriskt eller strukturellt 
perspektiv antas som kan omfatta myndigheter, eller delar av myndigheter, som inte har 
folkhälsa/hälsa som sin huvuduppgift. Hur stor är organisationens förmåga att inhämta, förstå och 
använda information om hälsa? Detta perspektiv flyttar fokus från individens förmåga till 
samhällets förmåga att tänka på hälsa på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt. För kommuner 
kan det vara aktuellt att undersöka om beslutsfattare och tjänstepersoner kan tillräckligt mycket om 
hälsa för att kunna planlägga och genomföra sina uppdrag så att det främjar folkhälsan.   
 
Utbildningsnivå 
Sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå är starkt. Högre utbildning ger möjlighet till arbeten 
som innebär färre hälsorisker och högre inkomst, vilket minskar risken för ekonomisk utsatthet 
och stress. En högre utbildning minskar dessutom de fysiska och psykiska riskerna för ohälsa längre 
fram i livet. Mekanismerna bakom detta är att en högre utbildning rustar människor att tillgodogöra 
sig information, omsätta den till handling och enklare göra hälsosamma val. Samtidigt finns det i 
högre utsträckning ett ekonomiskt utrymme att upprätthålla dessa vanor. Sambandet mellan hälsa 
och utbildning är således dubbelriktat eftersom högre utbildning ger bättre hälsa, och bra hälsa ger 
förutsättningar att tillägna sig högre utbildning.  
 
Precis som i övriga riket har utbildningsnivån i Lilla Edets kommun ökat över tid. Jämfört med 
utbildningsnivån i Sverige, Västra Götaland och närliggande kommuner är utbildningsnivån i Lilla 
Edets kommun dock lägre. Störst skillnad ses bland de som har eftergymnasial utbildning tre år 
eller mer (högutbildade). I Lilla Edets kommun är 15% högutbildade medan genomsnittet för 
högutbildade i Västra Götaland är 29%. Det skiljer alltså 14 procentenheter mellan andelen 
högutbildade i Lilla Edet och genomsnittet i regionen.  
 
Statistiken visar högre andel personer med högst förgymnasial (lågutbildade) och gymnasial 
utbildning kortare än tre år i Lilla Edets kommun än i de närliggande kommunerna och regionen. 
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Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2021-01-01  
    
I Lilla Edets kommun har kvinnor i högre utsträckning än män en eftergymnasial utbildning, vilket 
stämmer väl överens med det utbildningsmönster som finns regionalt och nationellt. 22 procent av 
kvinnorna och 9 procent av männen i kommunen är högutbildade. Män har i högre utsträckning 
än kvinnor förgymnasial och gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. 

 
Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2021-01-01 
 
Vid jämförelse mellan personer i Lilla Edets kommun som är födda i Sverige och utomlands visar 
statistiken att utrikes födda har en högre andel personer med förgymnasial utbildning och 
eftergymnasial utbildning, tre år eller längre. Bland inrikes födda är treårig gymnasial utbildning den 
vanligast förekommande högsta utbildningsnivån. 
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Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2021-01-01  
   

Ekonomiska förutsättningar 
En av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor är ekonomisk 
trygghet. Stora ojämlikheter i inkomstnivå påverkar den genomsnittliga hälsonivån i ett samhälle 
negativt. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk, och leder till 
ökad ojämlikhet hälsomässigt. Resultat från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 
”Hälsa på lika villkor” visar att nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland personer som har 
socialbidrag, är i ekonomisk kris, saknar kontantmarginal, är låginkomsttagare eller är arbetslösa. 
 
Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga 
ekonomiska problem. Stödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå, men ska också 
utformas så att man kan klara sig själv i fortsättningen, det vill säga stärka den enskilde att leva ett 
självständigt liv. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Staten 
och kommunen ska sträva efter att förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter. I Sverige innebär barnfattigdom sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska 
skäl. Det handlar mer om att inte ha samma möjligheter som de flesta andra barn i Sverige idag 
har. 
 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i Lilla Edets kommun har minskat de senaste åren med 
undantag mellan 2017 - 2018 då det ökade marginellt. 2021 minskade antalet hushåll som fått 
ekonomiskt bistånd till 202. 
 
Antal personer med ekonomiskt stöd i Lilla Edets kommun 2015–2021 
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Försörjn
ingsstöd 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal 
hushåll 
under 
året 

351 315 282 286 255 214 202 

Tabell 1. Ekonomiskt stöd. Källa: Sektor socialtjänst, Lilla Edets kommun. 
 
Hälsa i arbetslivet 
Arbete ger, förutom inkomst, även social identitet och socialt stöd som kan bidra till en god hälsa. 
Arbetsmiljön och anställningsformerna påverkar hälsan i arbetslivet, men också möjligheten till 
balans mellan arbete och fritid. Ett hälsosamt arbetsliv har många olika bestämningsfaktorer. 
 
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 
en 12-månadersperiod. Det vill säga antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning från 
socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade i åldrarna 16–64 år. 
 
Under 2020 var ohälsotalet i Lilla Edets kommun 31,5 dagar. För 2021 finns ännu ingen statistik 
att tillgå från Försäkringskassan. Sett till ohälsotal ligger Lilla Edet bland de högsta i regionen. Ser 
man till kön har kvinnor betydligt högre ohälsotal (38,9 dagar) än män (24,6 dagar). Både män och 
kvinnor i Lilla Edets kommun har ett högre ohälsotal än resten av landet. Äldre har i genomsnitt 
ett högre ohälsotal än yngre. 
 

 
Diagram 2. Ohälsotal 2014-2020. Källa: Försäkringskassan. 
 
I Lilla Edets kommun är det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ett prioriterat 
verksamhetsområde. Arbetet med trygghet och säkerhet sker såväl inom kommunens verksamheter 
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som i samverkan med andra aktörer i och omkring kommunens område. Lilla Edets kommun har 
tillsammans med Polisen och kommuninvånare bildat flera grannsamverkansföreningar för att 
minska brottsligheten och för att öka trivsel och trygghet i närområdet. Polisen och kommunen 
samarbetar även inom andra områden, bland annat genom medborgarlöfte där medborgardialog 
med invånarna i Lilla Edets kommun skapar möjlighet att få in synpunkter på vad som behöver 
prioriteras inom trygghet och säkerhet. 
 
Trygghet  
Trygghet är mycket viktigt för människors välbefinnande. Känsla av trygghet har kunnat kopplas 
samman med god självskattad fysisk och psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Upplevelser av 
otrygghet är viktigt att motverka, då det annars riskerar att skapa segregation och utanförskap – 
och på så sätt bidra till mer otrygghet. Även tillit till andra människor har en positiv effekt på hälsan. 
De som upplever tillit till andra är ofta mindre stressade och mer benägna att delta i sociala nätverk 
och aktiviteter.  
Upplevelsen av trygghet och den faktiska tryggheten i ett område är två olika saker. Ett exempel 
på detta är att män upplever sig mer trygga utomhus än kvinnor samtidigt som det är fler män som 
utsätts för brott utomhus. Den faktiska otryggheten är alltså större för män än kvinnor. 
 
TILLIT 
Överlag tyder den nationella trenden på att allt fler känner sig otrygga i sin närmiljö, och att det 
finns vissa grupper i samhället som upplever större otrygghet än andra. Kvinnor, lågutbildade, lägre 
tjänstepersoner och utrikes födda är de grupper som ringas in särskilt. Men även personer med 
funktionsnedsättning, ensamstående och de som bor i flerfamiljshus är mer otrygga än andra 
grupper. Äldre är också mer otrygga än yngre. Ett sätt att mäta den upplevda tryggheten i 
kommunen är genom SCB:s Medborgarundersökning och dess trygghetsindex. I undersökningen 
mäts en samlad bild av den upplevda tryggheten i samhället genom frågor kring upplevd trygghet 
utomhus, trygghet mot hot, rån och misshandel och trygghet gällande inbrott i hemmet som 
tillsammans bildar ett sammantaget index. Lilla Edets kommuns betygsindex 2019 var 48 vilket 
innebär att kommunen låg över gränsen för godkänt (indexvärde 40) men med potential att 
förbättras (max indexvärde 100). Trygghetsaspekten bör därav prioriteras och förbättras i 
kommunen för att få tryggare medborgare. Den upplevda tryggheten i sitt bostadsområde samt 
otrygghet utomhus mäts även i den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor. I Lilla 
Edets kommun uppgav 90 procent av deltagarna att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, 
motsvarande siffra 2018 var 94 procent. Under 2020 så uppgav 25 procent av de svarande att de 
upplever otrygghet utomhus, något lägre än snittet för regionen (28 procent). För 2021 finns ännu 
inte statistik att tillgå. I undersökningarna 2011 och 2015 uppgav 21 procent av befolkningen att 
de upplever otrygghet utomhus, medan motsvarande andel 2018 var 30 procent.  
Skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse av otrygghet är starkt framträdande. Det är 
betydligt fler kvinnor än män som känner sig otrygga utomhus. Vid mätningen 2018, uppgav 45 
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procent av kvinnorna och 14 procent av männen i kommunen att de känner sig otrygga utomhus. 
Det innebär en könsskillnad på 31 procentenheter. Den upplevda otryggheten har ökat tydligt för 
kvinnor i kommunen de senaste åren, från 31 procent 2015 till 45 procent 2018. Denna markanta 
ökning kan inte ses bland män där den ökade från 10 procent 2015 till 14 procent 2018. 
Könsuppdelad statistik för 2020 finns ej att tillgå i denna fråga. 
 
Brottslighet 
Preliminära siffror för 2021, från polismyndigheten, visar att antalet anmälda brott i Lilla Edets 
kommun var totalt 1385 brott (gäller de brottskategorier som redovisas i diagrammet). Det är en 
minskning i jämförelse med antalet anmälda brott för 2020 då statistiken visar totalt 1452 anmälda 
brott. Brottskategorierna våldsbrott, övriga brott mot person, skadegörelsebrott och bedrägeribrott 
har ökat mellan 2020 – 2021. Under samma period ses en minskning inom brottskategorierna 
tillgreppsbrott, narkotikabrott, trafikbrott och övriga specialstraffsrättsliga brott. 
 
Det är viktigt att poängtera att brottsstatistiken endast visar de brott som anmäls. Det innebär att 
den anmälda brottsligheten inte är densamma som den faktiska brottsligheten. Mörkertalet är svårt 
att förutspå då benägenheten att anmäla brott kan variera från år till år och beroende på 
brottskategori. Att vi under cirka två år har befunnit oss i en pandemi kan eventuellt också vara en 
faktor till att vissa brottskategorier minskar och andra ökar. Detta är viktigt att ha i åtanke när 
statistiken granskas och jämförs. 
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Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett 
sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och 
släktrelationer. Den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till 
förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 
  
Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt. 
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män, men främst 
kvinnor. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Mäns våld mot kvinnor innebär förutom 
mänskligt lidande även ett hinder för jämställdhet och jämlikhet och en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna.  
 
Våld i nära relation under pandemin 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ökar risken för våld i nära relationer under 
pandemin då vi isolerar oss i hemmen. Isolering i hemmet under pandemin ökar risken att kvinnor 
och barn utsätts för våld. Isoleringen gör det lättare för våldsutövande partners eller 
familjemedlemmar att utöva kontroll och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka 
hjälp. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Eftersom en enhetlig brottskod för samtliga brott i nära relation saknas så har Polismyndigheten 
tagit fram statistik på begäran för Lilla Edets kommun. 
 
Statistiken nedan gäller totalt antal brott mot kvinna 18år och äldre, som är i eller har varit i 
parrelation med förövaren. I brottskategorin ingår bland annat misshandel, olagahot, våldtäkt, 
sexuella övergrepp, ofredande och överträdelse av kontaktförbud. 
 
Lilla Edet: 
2021 anmäldes 54 brott 
2020 anmäldes 61 brott 
2019 anmäldes 32 brott 
2018 anmäldes 21 brott 
 
Nationellt: 
2021 anmäldes 27 787 brott 
2020 anmäldes 31 382 brott 
2019 anmäldes 19 585 brott 
2018 anmäldes 14 327 brott 
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När statistiken inom våld i nära relation granskas och jämförs är det viktigt att ha i åtanke att 
mörkertalet är mycket stort för denna brottstyp. Statistiken som presenteras ger alltså en begränsad 
bild av utsattheten av våld i nära relation. Det syns en tydlig ökning i antalet anmälda brott mellan 
2018 och 2020 med en minskning under 2021. Polismyndigheten har under 2020 förändrat sitt sätt 
att registrera misshandelsbrott, vilket kan ha en bidragande effekt på statistiken. Isolering i hemmen 
under pandemin ökar också risken för våld i nära relation. Enligt Brottsförebyggande Rådets 
nationella trygghetsundersökning 133 (ntu) är det anmälningsbenägenheten vid våld mot 
närstående som ökar, snarare än det faktiska våldet. Förtroendet för Polisen bland samtliga 
tillfrågade i ntu har ökat och i synnerhet bland kvinnor och män utsatta för våld av närstående.  
 
Barn och ungas utsatthet 
Även om de allra flesta barn växer upp i en god familjemiljö finns det barn som växer upp i familjer 
där sociala och/eller ekonomiska problem, ohälsa och våld förekommer. Forskning visar att ju fler 
svåra händelser ett barn utsätts för under uppväxten, desto sämre blir utvecklingen genom hela 
livet. Som grupp får dessa barn en sämre fysisk och psykisk hälsoutveckling, sämre anknytning till 
arbetsmarknaden, sämre ekonomi och fler sociala problem som vuxna, jämfört med de som inte 
drabbats av svåra händelser i barndomen. Särskilt de yngsta barnen anses extra sårbara eftersom de 
är helt beroende av sina vårdnadshavare. Barn som upplever våld i hemmet lider ofta av psykisk 
ohälsa i större omfattning än barn i allmänhet. Även självkänslan skadas och det är vanligt att 
skolarbete och andra aktiviteter påverkas. Våldet kan också sätta fysiska spår hos barn, som till 
exempel magont eller huvudvärk. 
 
I undersökningen Skolelevers drogvanor (CAN 2019) uppgav 21 procent av ungdomarna i Lilla Edets 
kommun att de upplevt hot om våld eller våld i hemmet en eller flera gånger. Detta var en högre 
andel än genomsnittet för regionen och referenskommunerna. Motsvarande siffra vid 2016 års 
mätning var på 22 procent vilket indikerar på en ihållande problematik i kommunen. 
 

 
andel ungdomar som angett att de upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom familjen, 2019 (källa: CAN, skolelevers drogvanor) 
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Våldsförebyggande arbete 
I Lilla Edets kommun finns ett kraftfullt långsiktigt våldsförebyggande arbete utifrån visionen om 
”en kommun fri från våld”. Genom kunskapshöjande insatser uppmärksammas kommuninvånare 
och kommunanställda på vad som är våld, hur den utsatte och den som utsätter kan få hjälp. (Mer 
om arbetet finns i jämställdhetsredovisningen och i avsnittet hänt under året). 
 
 

Miljöredovisning 
 

Tillsyn och miljöstrategiskt arbete 
Inom ramen för samhällsnämndens ansvar sker ett dagligt miljöarbete med fokus på prövning och 
tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessa uppgifter regleras i lagstiftning och 
genomförandet bidrar till att uppfylla de nationella och globala miljömålen. Arbetet med 
övervakning av status på våra sjöar genom provtagning och kalkning är också exempel på uppdrag 
med nytta för miljön. Verksamheten syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten om ytterligare klimatlöften inom Länsstyrelsens och 
regionens satsning ”Klimat 2030”. Detta innebär åtagande av ett antal åtgärder inom den 
kommunala organisationen som ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid. 

Skola 
I högstadiet har eleverna arbetat med hållbar utveckling, både inom olika skolämnen, men även 
som ett tema. Till exempel har eleverna och skolan återanvänt begagnade kläder vid tillverkande av 
nya i textilslöjden, då eleverna lärde sig sy om kläder och designa. I NO-undervisningen arbetade 
eleverna med kemikalier i naturen och studerade vad man kan använda i stället för onaturliga 
kemikalier. I hem- och konsumentkunskapen arbetade de med miljötänkande vid måltidsplanering. 
På vissa skolor har temaveckor genomförts med bland annat kompostering och återanvändning i 
stationsupplägg. 
Under året har barn och unga från kommunens skolor deltagit i kampanjen ”Vi håller rent” som 
arrangeras av Håll Sverige rent. I kampanjen deltar barn och unga i skräpplockaraktiviteter. Det 
gör att de blir mindre benägna att skräpa ner i framtiden och natur och vatten hålls rena. På någon 
enstaka skola har det uppsamlade skräpet källsorterats och om möjligt återvunnits.  
Grundskolor och grundsärskolan källsorterar kontinuerligt och lämnar på återvinningsstationer. 
Återvinning och avfallshantering har också diskuterats med eleverna. Sortering av matavfall 
infördes på samtliga förskolor och skolor. Rutiner för detta skapas och implementering pågår.  

Förskola 
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Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 
Exempel på detta är återanvändningen av material som redan finns, men det kan också handla om 
naturmaterial som barnen har plockat i skogen och som används i olika projekt. Några förskolor 
arbetar aktivt med verktyget ”Grön Flagg”. Verktyget gör att arbetet med hållbar utveckling blir en 
naturlig del av det dagliga förskolearbetet.  
Alla förskolor är med i projektet ”Vi håller rent” där barnen bland annat deltar i skräpplockardagar. 
Förskolorna strävar efter att upphandla giftfria material som möbler, läromedel och leksaker. 
Förskolorna undviker därför att ta emot gåvor i form av begagnade leksaker och möbler. På APT-
möten tar man upp hållbarhet och vikten av att undvika miljöfarliga material, samt vikten av att 
rensa ut gammalt material som innehåller farliga kemikalier. Flera förskolor källsorterar och har 
skapat egna källsorteringsstationer där barnen får lära sig att källsortera.  Förskolorna sorterar också 
sitt matavfall. 

IFO/AME 
I AME:s verksamheter återanvänds mycket material och möbler som annars skulle ha slängts och 
personalen lagar, fixar och trixar så att möbler kan återanvändas. Caféservice använder ibland 
engångsartiklar vid stora beställningar, men möjlighet till att använda mer miljömässiga alternativ 
när det gäller engångsprodukter eftersöks. 
Man uppmuntrar till återvinning och gör det smidigt att återvinna genom att placera ut separata 
korgar för olika saker som kan återvinnas, exempelvis plast, kartong, papper, komposterbara sopor 
och vanliga sopor. Det finns separat pappersåtervinning på kontoren som sköts av AME, samt 
övrig sortering i lunchrummet. 
Matsvinnet minskas genom att tillhandahålla ett lunchrum med bra förvaringsmöjligheter och 
kylskåp och mikrovågsugn, så att det är smidigt för anställda att värma sin medtagna matlåda. Det 
finns bestick, tallrikar, glas och kryddor att tillgå. 
Verksamheten har gett de anställda vattenflaskor. Det minskar behovet av att använda dricksglas 
eller plastflaskor. 
Flexibla arbetsformer är bra ur ett miljöperspektiv. Att arbeta hemma en eller flera dagar i veckan 
minskar utsläpp och kostnader för resor. Ofta ökar produktiviteten om medarbetare kan arbeta 
hemifrån någon dag i veckan och slipper att pendla till kontoret. Resor till och från arbete har stor 
negativ inverkan på vår miljö. 
Antalet tjänsteresor minskar genom att välja video- eller telefonmöten. Mycket kan lösas genom att 
utnyttja modern teknik, vilket sparar pengar, tid och minskar inverkan på miljön. IFO/AME 
undersöker möjligheter att samordna möten för att spara in på antalet tjänsteresor i de fall där 
video- eller telefonmöten inte är en lämplig lösning. 

Livsmedel och måltider 
Andelen ekologiska livsmedel för kommunens måltidsverksamheter har minskat något till drygt 30 
procent, vilket kan härledas till begränsningar i sortiment hos grossisterna under pandemin. 
Pandemin har även skapat utmaningar i form av lägre måluppfyllelse av livsmedelspolicyn när det 
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gäller att laga mer mat från grunden. Stor sjukfrånvaro har medfört personalbrist och då tvingas 
köken använda mer prefabricerade produkter. Alla livsmedel som köps in är dock av hög kvalitet 
och till största delen svenskproducerade.  
Lunchmatsedeln för förskola och skola styrs mot mer vegetariskt och mindre nötkött, samt att 
klimatsmarta grönsaker och rotfrukter dominerar i salladsbufféerna. Minst en gång per vecka är 
huvudalternativet för alla matgäster vegetariskt. I skolorna finns vegetariskt att välja varje dag för 
den som vill.  
Kostenheten inom bildningsförvaltningen deltog i projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta 
offentliga måltider” inom ”Klimatklivet”-satsningen. Projektet redovisades i februari 2021 och 
kunde då visa att Lilla Edet från början (ref. år 2017) hade ett förhållandevis lågt klimatavtryck som 
ytterligare minskade under projektets gång - från 1,9 till 1,8 kg CO2 ekv./kg inköpta livsmedel 
2020. Genomsnittet bland 10 deltagande kommuner och regionen 2017 var 2,1 kg och vid 
projektets slut 1,9 kg. Det visar att måltidsverksamheten i Lilla Edet arbetar på ett medvetet sätt 
med klimatfrågan. 
Kostenheten arbetar hela tiden med att minska matsvinnet. Information tillsammans med att 
huvudkomponenten portionerats, har minskat tallrikssvinnet. Även genom att ta tillvara fin 
överbliven mat och servera som alternativ eller i ny skepnad minskas matsvinnet. Kökspersonalen 
har outsinliga idéer och kreativitet; det serveras rostade skal från rotsaker, röror gjorda på 
överblivna kokta grönsaker eller stjälkar av till exempel grönkål, pastagratänger på det som silats av 
från grytor och soppor och bröd som bakats på spadet som silas av. Väl mogna frukter blir som 
nya i smoothies, vilket är uppskattat. Matsvinnsmätningar är genomförda, men svåra att jämföra 
under pandemin då gästantalet och menyn påverkats mycket av frånvaro bland både gäster och 
personal.  
Sorteringen av matavfall fungerar bra och köken har hittat metoder för att kunna ta hand om 
avfallspåsarna på ett arbetsmiljövänligt och hygieniskt sätt.  
Tyvärr har måltidsverksamheten under pandemin varit tvungna att använda engångstallrikar 
emellanåt när det varit personalbrist. De har då valt tallrikar av papper framför plast. Bestick och 
glas byts dock inte ut mot engångsmaterial. 

VA 
Investeringar som leder till mindre energiförbrukning görs kontinuerligt. Oftast förbrukar en 
modern, ny maskin mindre än en gammal sliten maskin. På Ellbo avloppsreningsverk har 
luftarsystem bytts ut, vilket lett till minskad energiförbrukning. Under 2021 har ett arbete initierats 
med att förbättra (höja) torrhalten på avvattnat avloppsslam, vilket leder till minskade transporter 
och stabilare reningsprocesser. På samtliga mindre reningsverk och pumpstationer har LED-
belysning installerats, vilket har lett till en bättre arbetsmiljö och lägre elförbrukning. 

Transporter 
I början av året 2021 hade kommunen 72 bilar och vid slutet av året 75. Baserat på ett medeltal av 
73,5 bilar, varav 21 transportbilar (som exempelvis tillgänglighetsanpassade bussar, lätta lastbilar 
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eller skåpbilar) så rullade dessa totalt 125 090 mil. Det innebär en medelkörsträcka på 1701,9 mil 
under 2021, att jämföra med föregående års medelkörsträcka på 1658 mil.  
Giftfri kommun 
Kommunstyrelsens program för ett giftfritt Lilla Edet innehåller ett åtgärdsprogram som årligen 
ska följas upp. Detta ska ske i samband med denna årliga miljöredovisning. Flera åtgärder har 
genomförts, men dock inte alla. En fullständig redovisning finns separat i årsreodvisningen.  
 
 

Näringsliv 
Lilla Edet är en av 13 medlemskommuner som ingår i Business Region Göteborg. Gemensam 
målsättning är att verka för en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i 
regionen. Lilla Edet Företagscentrum ekonomiska förening har uppdraget att ansvara för kommunens 
näringslivsfrågor och i det uppdraget ingår även närturismen.  
 

Styrelsen i Företagscentrum består av nio ledamöter varav tre är politiskt tillsatta genom beslut i 
kommunfullmäktige. Övriga sex ledamöter är näringsidkare i kommunen och näringslivsutvecklaren 
samt handelsutvecklaren realiserar föreningens planer och beslut. 

 
Vid december månads utgång 2021 fanns det 1299 företag vilket är 33 fler än 2020. Tre av fem 
företag är enskilda näringsidkare (723 företag) och 498 driver aktiebolag. Byggverksamhet (277 
företag) samt jordbruk, skogsbruk, fiske (251 företag) är de två dominerande branscherna som 
tillsammans utgör cirka 40 procent av alla registrerade företag i kommunen. Därefter är 
handelsverksamhet tredje största branschen med 129 företag. Ungefär sju av tio företag saknar 
anställda (982 företag). Två av tio företag har 1–4 anställda (215 företag). Färre än ett av tio företag 
har fler än fem anställda (115 företag). Endast sex företag har fler än 50 anställda. 

 
Under 2021 har 87 nya företag registrerats inom Lilla Edets kommun. Det är en minskning med 2 
företag från 2020.  De dominerande branscherna är bygg (23 företag), handel (12 företag), annan 
serviceverksamhet (12 företag) och jordbruk, skogsbruk och fiske (7 företag). Tre företag i Lilla 
Edets kommun har gått i konkurs under 2021. 
 
Corona/covid-19 
Att många företag har och har haft det svårt under pandemin är väl känt. Så även i Lilla Edets 
kommun. Restauranger, frisörer och gym har haft det extra svårt. Men många företag i Lilla Edets 
kommun har ändå klarat pandemin framgångsrik. Kommunens näringslivsstruktur har varit 
gynnsam; besöksnäringen är liten och det finns inga köpcentra, inga sko- och klädesbutiker. Man 
har valt att handla på hemmaplan i stället för att åka till större handelsplatser och e-handeln har 
blomstrat. 
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Tre företag har gått i konkurs i Lilla Edets kommun under 2021, varav en troligen är relaterad till 
pandemin. Inte ett varsel är lagt under hela pandemin och det är vi ensamma om i 
Göteborgsregionen. Under året har det förts många samtal med verksamheter och fastighetsägare 
för att få kunskap och information om läget, samt för att informera om vad man som 
företagare/fastighetsägare kan få hjälp med. 
 
Lilla Edets kommun har erbjudit alla företag anstånd med vissa avgifter. I dagsläget finns det sex 
restauranger i kommunen som har stadigvarande serveringstillstånd. För att underlätta för 
branschen beslutade kommunfullmäktige att reducera avgifterna för 
serveringstillståndsansökningar med 50 procent under 2021. Fullmäktige beslutade också att helt 
ta bort avgifterna för alkoholtillsyn under året. Via Business Region Göteborgs insatser för företag 
i hela Göteborgsregionen har Lilla Edets företag kunnat ta del av Företagslots Extra, 
Företagsakuten och olika utbildningsinsatser.  
Turistrådet Västsverige genomförde en fullbelagd online-utbildning för att stödja den lokala 
besöksnäringen. Årets julklapp från Lilla Edets kommun och Edethus var ett presentkort som 
endast går att använda hos drygt 30 företag i Lilla Edets kommun. Företagen fick anmäla sig och 
kontrollerades via upphandlingsenheten. 

 
Företagsklimatet i Lilla Edet 
INSIKT är en undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.  I INSIKT mäts 
kommunens myndighetsutövning inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagare som haft ett ärende hos kommunen 
får svara på frågor inom serviceområdena bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information, 
tillgänglighet samt effektivitet. Lilla Edets kommun har i INSIKT 2021 ett totalt Nöjd Kund Index, NKI, 
på 70. Max NKI är 100. NKI 77 är enligt betygsskalan ett högt betyg. Godkänt NKI är mellan 62–69. 
Genomsnittligt NKI för Sverige är 74. Resultatet placerar Lilla Edet på plats 147 i rankningen i Sverige.  

 
Senast kommunen var med i INSIKT var 2020, då var vårt NKI 77 och placerade oss på plats 31 i 
rankingen. Inom vissa mätområden har Lilla Edets kommun fått bättre betyg än tidigare, men det 
påverkar ändå inte till det positiva i totalresultatet. Kommunen sjunker i totalrankingen med 116 
platser och resultaten har sjunkit inom alla mätområden. Största tappet står kommunens 
bygglovsverksamhet för. Där går kommunen från NKI 70 till 53 (-17), som ger ett lågt betyg. Inom miljö 
går kommunen från NKI 75 till 71 (-4), som ger ett högt betyg. Livsmedel går från NKI 90 till 82 (-8), 
som ändå är ett mycket högt betyg. Inom områdena miljö och livsmedel har Lilla Edet ett högre NKI än 
snittet i både Göteborgsregionen och Västra Götalands län. 
 
Svenskt Näringsliv 
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Rankingen grundar sig på statistik och enkätfrågor till företagare i kommunen. 2021 gick Lilla Edet upp 
30 platser i rankingen till plats 229. Under de senaste tretton åren har Lilla Edets ranking gått upp och 
ner; som sämst plats 267 och som bäst 209. Lilla Edets kommun placerar sig bäst på 
marknadsförsörjning på plats 49. Andra områden inom undersökningen där vår kommun gjort positi-
va framsteg är sammanfattande omdöme, medarbetare med relevant kompetens, vägnät, tåg- och 
flygförbindelser, kommunpolitikers attityder, kommunens service och bemötande, negativ påverkan 
av brottslighet/otrygghet och tjänstemännens attityder. Områden i undersökningen där Lilla Edets 
kommun gått bakåt är konkurrens från kommunens verksamheter, dialog med kommunens 
beslutfattare, mobilnät och bredband, kommunens information till företagen och kommunens 
upphandling.  
 
Nyföretagarinformation och rådgivning 
Starta eget-informationstillfällen har under året genomförts digitalt tillsammans med 
Nyföretagarcentrum Väst och Almi. Då erbjuds kostnadsfri rådgivning för personer i kommunen 
som avser starta eget företag. Nyföretagarcentrum Väst erbjuder dessutom kommuninvånare 
kunskapskvällar, bokföringskurs, mentorer, nätverk och marknadsföringsaktiviteter. Aktiviteterna 
har genomförts digitalt under 2021. 
 
Handelsutveckling 
Arbetet med handelsutveckling har fortsatt under 2021. Fokus har legat på samverkan mellan 
handelsföretagen och fastighetsägarna. Tjänsten som handelsutvecklare finansieras gemensamt av 
fastighetsägare, verksamheter och Lilla Edets kommun. Vanliga år genomförs handelsfrukostar, 
fastighetsägarmöten, höstmarknad, julmarknad, äggjakt med mera. Tyvärr blev de flesta aktiviteter 
inställda under 2021. 
 
Företagsnätverk 
Företagscentrum är en ekonomisk förening där lokala företag och kommunen är medlemmar. 
Tillsammans arbetar man för att utveckla näringslivet, handeln, fler etableringar, förbättrat 
företagsklimat och tillväxt. Företagscentrum har idag 62 medlemmar. Många av 
företagsaktiviteterna arrangeras av Företagscentrum tillsammans med de andra nätverken.  
 
Utbildningar 
Business Region Göteborg erbjuder företagsutveckling genom Expedition Framåt, där många 
valmöjligheter finns för de företag som är intresserade.  
 
Turism 
Broschyren ”Upptäck Lilla Edet” tillhandahölls. Besökskarta och infartsskyltar uppdaterades. 
Broschyrställen med turistinformation hölls aktuella. Regional samverkan sker i ”Nätverk för 
besöksnäringen” genom Göteborg & Co, GR samt Turistrådet Västsverige. Vår sida på 
Västsveriges webbplats, vastsverige.com/gotaalv, uppdateras kontinuerligt. 
 
Företagsbesök 
Vanligtvis genomförs ett antal möten mellan företagare, fastighetsägare, kommunpolitiker och 
tjänstemän. Företagen är då av blandade verksamheter och storlekar. Besöken är givande och 
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informativa vad gäller företagens villkor och hur det fungerar för dem i vardagslag. God 
kommunikation och dialog mellan kommunen och företagarna är mycket viktig för en positiv 
näringslivsutveckling. Det har genomförts 27 företagsbesök under året, varav 24 under hösten, då 
vi gjorde en stor satsning på att besöka våra företagare. Vi har besökt företagarna i deras 
verksamheter eller via digitala möten. 
 

Uppföljning av kommunens kvalitet 
 
Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De 
utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. 
KKiK redovisar resultat inom områden som är intressanta ur medborgarperspektiv 
 
Lilla Edets Kommun deltar tillsammans med cirka 260 andra kommuner i ett nationellt 
kvalitetsprojekt; Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det grundläggande syftet med KKiK har 
sedan projektets start 2006 varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i 
att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna Från och med 2018 är KKiK indelade i tre 
mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att genom 
dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs 
innehåll. Områdena utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid 
verksamhetsområden. Projektet utgår från befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med 
mätningar som görs i den egna kommunen 
 
För varje nyckeltal rangordnas alla deltagande kommuner efter sina resultat. Färgsättningen visar 
om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra, inte om resultaten 
är bra eller dåliga. 
 
Bästa 25 %   Mittersta 50 %  Sämsta 25 %             Ingen data             
 
Barn- och unga 
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av 
nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom 
kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg. 
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Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste 
tjugo åren har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 
barn per årsarbetare. 
Behörigheten till gymnasiet har försämrats i kommunen för både flickor och pojkar. Skillnaden 
mellan pojkars och flickors resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i 
pendlingskommuner nära storstad eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. 
Könsskillnaden är dock mycket mindre än den skillnad som finns mellan elever med grundskole- 
respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av eleverna med grundskoleutbildade föräldrar 
klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är ett missförhållande som kräver 
krafttag. I Lilla Edets kommun ökar andelen med lägst betyget E i idrott och hälsa från 75,2 till 
88,6 men ligger fortfarande på en låg nivå i jämförelse med landets övriga kommuner. 
För övriga kommuner i landet får nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns 
mycket stora variationer mellan skolenheter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som 
fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys. 
Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 
% för pojkar och 75 % för flickor för samtliga kommuner i landet. I detta resultat ingår också de 
elever som började gymnasiet på introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. I Lilla 
Edet är nivån i paritet med föregående år och ligger på en genomsnittlig nivå i förhållande till 
landets övriga kommuner. 
Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling.  
 
 
 
Stöd och omsorg 
 
Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika 
verksamheter utifrån specifika behov. 

2019 2020 2021
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 5,3 5,2
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 174 298 176 822
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 67
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 92,4 88,9 87,0
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 69,9 80,0 77,2
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 71,5 79,9 82,0
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 53,8
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 76,3 75,2 88,6
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 117 930 112 907
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 58,4 67,9 67,7
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%) 6,2 5,9 8,2
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 135 428 142 563
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 47,2 24,9
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 16,4 16,8
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 12,3 12,7
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 Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra 
åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar 
spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52-100%. 
I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender och 
utvecklingsområden. Kostnader för äldreomsorg kr/invånare 80 + uppgår 2020 till 271 871 kr.   
 
Samhälle och miljö 
 
Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller 
verkar i kommunen, kommunal service såsom bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyggande, 
näringsliv och miljö 
 
 

 
 
Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året 
står för bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010.  
 
Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat 
ut. Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6 % och det högsta 83 %, vilket 
troligen speglar skilda ambitionsnivåer. 
 

2019 2020 2021
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 5 561 4 997
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 74 79 75
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 73 57 69

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 7 263 8 155
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 88 78
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 92 89
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 299 319 271 781

2019 2020 2021
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, 
andel % 70,3
Medborgarundersökningen -  Att få svar från på frågor till kommunen fungerar bra, andel 
% 58,8
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 16
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 59 39
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 77 70
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 417 432
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel i % 26,3
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 30
Nöjdhet med kommunens utomhusmiljöer, andel i % 52,8
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Skredförebyggande åtgärder 
Lilla Edets kommun har många skredkänsliga områden framför allt utefter Göta älv.  
Ett skred längs med Göta älv hade påverkat många värden, däribland bebyggelse och viktiga 
samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Till detta kommer 
mänskliga och samhälleliga konsekvenser. Kommunen har arbetat och arbetar aktivt med att utreda 
riskområden för att öka stabiliteten i områden med risk för skred.  
 
Kommunen deltar fortsatt i Delegationen för Göta älv. Delegationen för Göta älv bildades efter 
beslut av regeringen med syfte att förbättra stabiliteten kring älven. Statens geotekniska institut 
(SGI) har i uppdrag att leda delegationen och hantera bidragsansökningar. I delegationen deltar 
förutom SGI, kommunerna kring Göta älv, Trafikverket, Vattenfall, Sjöfartsverket och 
länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Fyra digitala delegationsmöten har hållits under 
året. Från november 2020 kan statligt bidrag beviljas upp till 100 procent av kostnader för 
stabilitetshöjande utredningar och åtgärder längs med älven. 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har under året genomfört flera olika geotekniska undersökningar 
i  
och kring Göta älv för att öka kunskapen om var det är sämre stabilitet. Tät samverkan sker fortsatt 
med SGI i allt skredsäkringsarbete kring Göta älv.   
 

De fördjupade geotekniska utredningarna kring Hjärtums avloppsreningsverk och Gårdaån i Lödöse 
som startade under 2020 har fortgått under året. Utredningen för Hjärtums avloppsreningsverk blev 
klar under hösten. Utredningen för Gårdaån är klar, men behöver kompletteras med området väster 
om Göteborgsvägen och ytterligare undersökning vad gäller området vid Sankt Peders 
kyrka.  Upphandlingen av fördjupad geoteknisk utredning för Norra Skansenvägen är försenad och 
bedöms tidigast ske under 2022. 
   
Under året har 100 procents statsbidrag för projektering av skredsäkring beviljats för fem områden. 
Dessa är Sörängen, Smådala, Intagan, området nordost om Smörkullen och området väster om Östra 
Berg. Beredning av bidragsansökan för Gårdaån pågår hos SGI.   
 
 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Lupp-enkäten - så tycker unga i Lilla Edet om sina liv 
Under hösten 2020 fick ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet svara på 
frågor om sin livssituation i enkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten tar 
upp hur unga ser på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa och livstillfredsställelse, arbete 
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och framtid. Undersökningen görs vart tredje år och 2020 var första gången Lilla Edets kommun 
var med.  
Rapporten blev klar under våren 2021 och visade bland annat på att fyra av tio ungdomar uppger 
att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott, främst anges hot och stöld. Hälften av 
ungdomarna upplever också otrygghet i vardagsmiljön.  
Underlaget i Lupp-enkäten ska fungera som ett kunskapsstöd i kommunens utvecklingsarbete inom 
många områden som rör unga.  
 
Gemensamt arbete för trygghet och säkerhet 
I februari skrev kommunen och Polisen på ett nytt Medborgarlöfte för året. Fokus var på en 
tryggare utomhusmiljö och ett utvecklat brottsförebyggande arbete. 
Under våren och försommaren 2021 förekom det en hel del skadegörelse i kommunen, främst i 
Lilla Edets tätort. Enligt statistik från Polisen gick skadegörelsen i kommunen då upp med 80 
procent jämfört med de två tidigare åren. Tillsammans kraftsamlade kommunen, Edethus och 
Polisen för att bryta trenden. Inom ramen för Medborgarlöftet skapades det Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ. Gruppen fungerar som en katalysator i det trygghetsskapande arbetet och jobbar med 
insatser både på kort och lång sikt. I BRÅ-gruppen ingår nu även privata fastighetsbolag och 
företagare - arbetet breddas och utvecklas hela tiden.  
Konkreta åtgärder i det trygghetsskapande arbetet som kommit ur BRÅ-gruppen är att kommunen 
tillsammans med Edethus ökat upp väktarnärvaron kvälls- och nattetid. Det handlar då inte om 
rondering bara runt vissa fastigheter där kommunen har verksamhet, utan väktare ronderar rörligt 
i kommunen och arbetar uppsökande mot ungdomar. Detta arbete syns ha fallit väl ut och 
skadegörelsen har minskat överlag på de platser där väktare ofta rört sig bland ungdomar. Polisen 
har haft ökad närvaro i kommunen och tack vare BRÅ-gruppens arbete har polis och kommun 
tillsammans enklare kunnat identifiera platser där ökad synlighet behövs. Även Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund, SBRF, har varit behjälpliga med att rondera samhället och hålla sig synliga 
i den mån deras verksamhet har tillåtit det. 
Kommunen anställde under sommarmånaderna fyra sommararbetande ungdomar knutna till 
fritidsgården Kosmos. Sommararbetarna arbetade uppsökande, både i samhället och digitalt, mot 
andra ungdomar i Lilla Edet. Tillsammans med ungdomscoacherna skapade sommararbetarna en 
mötesplats för ungdomar i åldern 13-16 år på Kosmos. Kommunen och föreningar i kommunen 
anordnade även sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.  
Organisationen för trygghetsvandring stärktes upp under året och två utbildningar för nya 
trygghetsvandrare genomfördes under juli och september.  
Trygghetsronder genomfördes av kommunen tillsammans med Polisen i centrala Lilla Edet och 
Lödöse i oktober som en del av Medborgarlöftet. Alla som bor och verkar i kommunen bjöds in 
att delta. Under trygghetsronderna identifierades förbättringsåtgärder som syftar till ett tryggare 
samhälle. 
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En e-tjänst för händelserapportering skapades efter sommaren. E-tjänsten är öppen att använda 
för kommunens verksamheter, trygghetsvandrare, privata fastighetsägare och företag. Syftet är att 
den digitala tjänsten ska vara ett verktyg för att kunna generera underlag till kommunens lägesbild, 
som tillsammans med Polisens lägesbild används i det brottsförebyggande arbetet. 
Kommunen har också gjort utomhusmiljön tryggare genom att förbättra belysningen i flera 
gångtunnlar. Ett nytt och effektivt belysningsträd har också satts upp på Lödöse pendelparkering. 
Slyröjning har även utförts längs gång- och cykelbanor för bättre sikt i linje med Medborgarlöftet. 
I september arrangerades Krisberedskapsveckan i kommunen som en del av den nationella 
satsningen med samma namn som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Under veckan kunde kommuninvånare besöka Frivilliga Resursgruppen och prata 
hemberedskap och samhällsberedskap eller gå en tipspromenad med chans att vinna krislådor i 
pris. 
Kronprinsessparet i digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande 
Under maj månad mötte kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage, Kronprinsessan Victoria 
och Prins Daniel i ett digitalt möte. Fokus under mötet var pandemins påverkan på Lilla Edets 
kommun men också kommunens utveckling i stort. 
– Det var ett mycket trevligt och hjärtligt samtal och Kronprinsessparet var genuint intresserade av 
hur invånarna och medarbetarna i Lilla Edets kommun påverkats av pandemin. Vi samtalade bland 
annat om hur personalen inom äldreomsorgen påverkats av de tuffa arbetsförhållanden som pågått 
under lång tid, men också om den mer positiva effekten att handelsindexet i kommunenen stärkts 
under pandemin. Jag tycker att det är ett väldigt fint initiativ av Kronprinsessparet att genom 
digitala möten besöka landets kommuner och samtala kring pandemins effekter, sade Julia Färjhage. 
 
Digital nyckelhantering inom hemtjänsten 
Lilla Edets kommun påbörjade i maj införandet av ett system med digital nyckelhantering för alla 
personer som har hemtjänst eller trygghetslarm samt vid vissa fall av hemsjukvård.  
– Med digital nyckelhantering säkerställer vi kvaliteten av nyckelhantering samt ökar vårdtagarnas 
trygghet och säkerhet. Om en vårdtagare larmar kan personalen komma mycket snabbare då de 
inte först behöver hämta en fysisk nyckel. Med detta system vet vi dessutom vem som varit på plats 
och när, konstaterar Joakim Olsson, projektledare för införandet. 
 
Ny vision  
I juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun - den gemensamma 
ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle! 
Vår nya vision: 
Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 
Visionsberättelsen som sätter ord på det samhälle vi tillsammans ska jobba för att uppnå: 
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Ur älven har vi hämtat kraft och energi i alla tider. Med samma kraft och ett starkt engagemang 
skapar vi tillsammans ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett 
attraktivt samhälle. Ett liv och samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra. 
Här erbjuds god service och tillgänglighet för en väl fungerande vardag, så vi får tid för varandra 
och allt som ger oss livskvalité och glädje i livet. Genom inflytande och delaktighet har vi alla en 
möjlighet att påverka vårt samhälles utveckling i en positiv riktning. 
Vi njuter av vår vackra älvmiljö och rika natur som vi tar väl hand om, lever nära och i samklang 
med. Vi känner också stolthet för vår unika historia. En historia som vi tar vara på, minns, synliggör 
och delar med oss av. Lilla Edets kommun är Göta älvdalens pärla. 
Vi ska tillsammans uppnå visionen genom: 
 Nytänkande 
Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och 
vill hela tiden utvecklas. 
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. 
Hållbart 
Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som omfattar såväl människan, 
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. 
Stort och brett engagemang 
I arbetet med att ta fram den nya visionen har de som kommunen är till för – alla som bor och 
verkar här – inkluderats. Engagemanget har varit stort och hundratals inspel och synpunkter har 
lämnats. 
Den nya visionen har inget definitivt slutår. Siktet är istället inställt på en trettioårsperiod och att 
visionen kan aktualiseras var tionde år om behov av detta finns. 
 
Fototävlingen #mittlillaedet 
Många av oss har under pandemin hittat ut i den fantastiska naturen vi har i vår kommun och de 
flesta har mobilen med i fickan! Sedan i juni har det gått att dela med sig av sina vackraste ögonblick 
i fototävlingen #mittlillaedet 
Under sommaren, hösten och vintern har alla kunnat tävla med sina bilder på olika teman och 
tävlingen har hittills genererat drygt 200 underbara bilder som förmedlar fler känslor än tusen ord 
och sätter Lilla Edet på kartan. Här kan du se några av vinnarbilderna.  

 
Projektet Konst för mänskliga rättigheter mynnade ut i målad gångtunnel 
Lilla Edets kommun drev under 2020-2021 konstprojektet Gatukonst för mänskliga rättigheter i 
samverkan med ABF och Lilla Edets Regnbågsgrupp. I juni var det invigning av den målade 
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gångtunneln mellan busstorget och Fuxernaskolan i centrala Lilla Edet, vilket utgjorde avslutningen 
på kursen. I gångtunneln finns nu vackra målningar med mycket symbolik. 
— Det är ett strävande mål att följa de mänskliga rättigheterna och det här konstprojektet satte ljus 
på frågorna. Konst har alltid varit ett sätt att uttrycka tankar och idéer och att kombinera konst 
med temat mänskliga rättigheter fungerar utmärkt. Jag tänker att tunneln nu blir en fin prägel för 
Lilla Edet, säger kursledare Zion Ivarsson. 
 
Älvpromenaden förbättrades 
I augusti var förbättringar av älvpromenaden i Lilla Edet klar. Gångstråkets underlag jämnades till 
och grusades upp, sly röjdes och nya trätrappor som leder ner till promenadstråket byggdes.  
Uppstickande stenar togs bort för att minska snubbelrisken och för att få ett behagligare och 
säkrare promenadstråk. Älvpromenaden breddades också där det behövdes och det gjorde att det 
blev lättare att ta sig fram med både barnvagn, rullator och rullstol. 

 
Renoverade och uppfräschade lokaler i Fuxernaskolan 
Fuxernaskolan har renoverats invändigt och när högstadieeleverna återvände efter sommarlovet 
möttes de av en i princip helt nyrenoverad högstadieskola. Klassrummen på alla tre våningsplanen 
har renoverats, liksom korridorerna. Lokalerna är nu ljusa och fräscha och den tidigare touchen av 
60- och 70-tal är ett minne blott. Alla dörrar till klassrummen är utbytta, liksom de flesta av golven 
och innertaken. Även ventilationsaggregat är utbytt. Nu är inomhusklimatet styrt av sensorer som 
känner av hur mycket folk som är i lokalerna och anpassar kapacitet och klimat efter det. 
Även mellanstadiet på Fuxernaskolan har fått en rejäl uppfräschning i korridorer. Flera konstverk 
pryder nu väggarna. Konstverken är skapade av den lokala konstnären Zion Ivarsson. 
 
Rankingar av företagsklimat  
I mitten av september släppte Svenskt Näringsliv 2021 års ranking av Företagsklimatet i landets 
kommuner. Lilla Edet klättrar 30 platser jämfört med året innan och ligger nu på plats 229. 
Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande, säger så här om resultaten:  
 
— Det är otroligt glädjande att vi klättrar i rankingen. Jag är långt ifrån nöjd med placeringen, men 
väldigt glad att det omfattande arbete som läggs ner på att förbättra företagsklimatet i kommunen 
ger resultat. Nu fortsätter vi jobba för att förbättra företagsklimatet ytterligare. Ett attraktivt 
företagsklimat är en viktig politisk prioritering och ett av fyra målområden som fastslagits för 
kommunen. Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och det är en av 
anledningarna till att ett bra företagsklimat är så viktigt för kommunen. 
I april släpptes resultaten i rankingen Insikt om företagsklimatet som utförs av Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Där sjönk kommunen i rankingen, men fick fortfarande ett högt betyg även 
om det var på gränsen till att istället räknas som godkänt på betygsskalan. Lilla Edets kommun 
placerade sig på plats 147 av totalt 181 deltagande kommuner. Året tidigare hade vi plats 31. 
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— De två undersökningarna har utförts med olika metoder. Svenskt Näringslivs Företagsklimat är 
en attitydundersökning och Insikt baserar sig på upplevt resultat efter ett avslutat myndighetsärende 
hos kommunen. Resultaten i undersökningarna säger olika saker, men vi använder naturligtvis båda 
resultaten i vårt förbättringsarbete, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets 
kommun. 

 
Ny plan för framtida VA-försörjning 
Under oktober beslutade samhällsnämnden om en ny plan för försörjningen av vatten och avlopp 
i kommunen. Beslutet innebär att befintliga anläggningar ska utvecklas och så småningom ska nya 
anläggningar uppföras i egen regi. 
– Detta är en väl genomarbetad plan som följer behoven enligt framtagna befolkningsprognoser 
samt lagstiftning och myndighetskrav för både vatten och avlopp. Investering på befintligt 
vattenverk är direkt kopplat till behovet av att klara vattenförsörjningen i kommunen nu och för 
planerad utbyggnation, säger Franz Wallebäck, chef för VA-enheten. 
 
Klart med ny kommunchef 
I november stod det klart att Elisabeth Linderoth blir ny kommunchef i Lilla Edets kommun och 
att hon tillträder tjänsten 28 februari 2022. Vi hälsar Elisabeth varmt välkommen till oss! 
– Jag ser verkligen fram emot att vara en del av Lilla Edets kommuns fortsatta utvecklingsresa, 
tillsammans med politiker och alla medarbetare i kommunen. Att i min nya roll som kommunchef 
få arbeta med alla samhällsfrågor, i en kommun som ligger mig varmt om hjärtat känns både roligt 
och oerhört spännande! Mina allra finaste smultronställen finns i Lilla Edets kommun och jag är 
övertygad om att jag nu kommer att hitta många fler, säger Elisabeth Linderoth. 
Invigning av Kulturhuset Eden 
Lördag 27 november var det Familjelördag och samtidigt invigning av Kulturhuset Eden under 
pompa och ståt! Många passade på att komma och ta del av programmet för dagen, både stora som 
små. Verksamheterna som tillsammans huserar under Kulturhuset Edens tak visade upp sina 
verksamheter och det bjöds på dryck och tilltugg. 
 
— Uppslutningen var över all förväntan och en succé för oss! Vi är tacksamma för alla glada och 
positiva människor som kom och det märks att det finns ett behov av arrangemang där människor 
kan mötas och vara tillsammans i vår kommun, säger Marit Foss Fredriksson, kulturchef i Lilla 
Edets kommun. 
Kommunen tar del av EU-utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion 2020 
Lilla Edets kommun kan stoltsera med att vara en del av EU-utmärkelsen Europeisk 
entreprenörsregion 2020. På grund av pandemin är regionen fortfarande innehavare av priset under 
2021 och det vandrar runt mellan kommunerna.  
Priset har tilldelats för det gemensamma arbetet med att ta fram Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program som alla kommunerna i Göteborgsregionen samt ett 20-tal 

244



   
 

Årsredovisning 2021-12-31 

     
 
 

44 
 

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad ligger bakom. I juryns motivering lyfter man särskilt fram 
den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan 
Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.  
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun: 
— Jag är såklart väldigt stolt över det här priset! Det visar att vi jobbar rätt. I grunden handlar det 
om att skapa bästa förutsättningar för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit 
krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar 
som vi står inför. Det gör vi bäst genom att jobba tillsammans över kommungränserna där vi har 
satt upp ett gemensamt mål om att skapa minst 120 000 nya jobb i hela Göteborgsregionen, varav 
1 000 nya jobb i Lilla Edet fram till 2035. 

 
Värdefulla tankar och idéer om Ströms slottspark 
Inför att Ströms slottspark ska utvecklas bjöd kommunen in till medborgardialog under senhösten. 
Tankar och idéer kunde framföras via ett formulär på kommunens webbplats samt vid ett fysiskt 
”Fika med kommunalråden” där det fanns möjlighet att möta både kommunalråden och personal 
från enheten stadsmiljö på plats i parken. Även barn och ungdomar från Fuxernaskolan, 
Strömsskolan och Fågelstigens förskola bidrog med tankar och idéer. 
– Att vi fått in så många idéer och förslag kring utvecklingen av Ströms slottspark är väldigt roligt. 
Det är tydligt att det finns ett stort engagemang och att kommuninvånarna värnar om parkens 
framtid, säger Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten. 
 
Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet ska bli medlemmar i RSG 
I slutet av året gick politikerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och kommunerna 
Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet ut med ett gemensamt pressmeddelande där man uttrycker 
ambitionen att de tre kommunerna ska bli medlemmar i RSG senast 1 januari 2023. Under 2022 
kommer en fördjupad utredning för Lilla Edets kommuns medlemskap att genomföras enligt ett 
beslut från Lilla Edets kommunfullmäktige i januari 2022. 
Parallellt med den fördjupade utredningen fortsätter RSG att stödja kommunernas nuvarande 
räddningstjänst - Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF). 
 
Fuxernaskolans högstadium uppmärksammas för sitt arbete under fjärrundervisningen 
När Fuxernaskolan årskurs 7-9 under våren 2021 gick över till delvis fjärrundervisning fick 
Göteborgsregionen upp ögonen för skolans arbetssätt med distansundervisningen. Fuxernaskolans 
arbete uppmärksammades i podden på distanspedagogik.se, en sajt framtagen av 
Göteborgsregionen, som fungerade som ett stöd när skolor på grund av coronapandemin gick över 
till distansundervisning. 
I podden lyfte man fram Stödteamets fina arbete. Stödteamet hjälpte till när distansundervisningen 
inte fungerade fullt ut hemifrån, till exempel när eleverna av olika orsaker inte fick studiero hemma 
eller när de tekniska förutsättningarna för distansundervisning saknades. ”Tips och Trix med Anki 
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och Kajsa” - tips för vårdnadshavare hur de kunde stötta ungdomarna under distansundervisningen 
- uppmärksammades också eftersom det även involverade vårdnadshavare. 
 
Göteborg 400 år firades med pilgrimsvandringar längs Göta älv  
2021 fyllde Göteborg 400 år och det firades bland annat med pilgrimsvandringar. Under en vecka 
i månadsskiftet maj/juni vandrade människor från stadens födelseplats Lödöse till dess nuvarande 
hemvist! Här gick det att färdas både i tid och rum när deltagare ute i naturen under sex olika 
vandringar firade Göteborgs stora jubileum och samtidigt fick lära sig mer om hur Göteborg kom 
att befinna sig vid älvens mynning. 
Under året var kommunen projektägare av Leaderprojektet Pilgrimsleden Göta älv. 
 
Näringslivsvecka i oktober 
 
Under Näringslivsveckan i oktober var kommunens näringsliv och företagare i fokus! 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för kommunens utveckling – 
de skapar arbetstillfällen och tillväxt. 85 procent av det värde som produceras i Göteborgsregionen 
kommer från den privata sektorn och därför är näringslivet ett prioriterat område att arbeta med.  
Bland annat uppmärksammades under veckan flera företag som fått företagsbesök av 
kommunalråd, Företagscentrum och tjänstemän och nyhetsbrevet Näringsliv började åter ges ut. 
Ett fastighetsägarmöte med fokus på säkerhet och trygghet anordnades och Svenskt Näringsliv 
och Lilla Edets kommun bjöd in till ett lunchmöte för samtal kring företagsklimatet i kommunen. 
Utbildningsmaterial i form av en film togs också fram under Näringslivsveckan. Filmen resulterade 
i utbildningen ”Företagarens villkor i Lilla Edets kommun”, som chefer och medarbetare med 
företagskontakter tog del av i december 2021. Två nya e-tjänster riktade mot företagare lanserades 
under veckan; boka en upphandlare och händelserapportering för att bidra till lägesbilder som 
används i det brottsförebyggande arbetet. 
 
Kronhjortar lös upp Lilla Edet 
Inför jul dök lysande kronhjortar upp i centrala Lilla Edet. Tillsammans med den gnistrande snön 
blev vintermyskänslan på topp! 
 
 
 

Väsentliga personalförhållanden 
 
Antalet tillsvidareanställda 2021 uppgick till 936 medarbetare, inklusive vilande anställningar, 
vilket innebär en ökning i gruppen antalet tillsvidareanställda jämfört med 2020. Sett till det totala 
antalet anställda har antalet månadsavlönade medarbetare ökat något, samtidigt som 
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tillsvidareanställda har ökat med nio personer jämfört med 2020. 
 

Anställda, könsfördelning och 
medelålder 

2019 
Antal personer 

2020 
Antal personer 

2021 
Antal personer 

Tillsvidareanställda 934 927 936 
Tidsbegränsade, månadsavlönade 153 150 155 
Månadsavlönade 1 087 1 077 1091 
Varav kvinnor 926 915 928 
Andel kvinnor % 85,1% 85,0% 85,0% 
Andel män % 14,9% 15,0% 15,0% 
Medelålder, samtliga 45,1 år 45,1 år 44,6 år 

Baserat på antal anställda per den 1 november. 
 
Medelåldern för kommunens anställda är 44,6 år 2021, vilket innebär att medelåldern har minskat 
jämfört med 2020. I jämförelse med Lilla Edets kommuninvånare som i genomsnitt är 41,4 år 
skiljer det 3,2 år i medelålder. 
 

 

Sektorerna i jämförelse Tillsvidare Tids-
begränsade 

Samtliga 
anställda 

Andel 
kvinnor 

Andel 
deltids-

anställda 

Antal 
helårs-

arbetare * 
Socialtjänst 445 67 512 89,4% 58,3% 441,6 

Bildning 346 75 421 84,0% 12,1% 407,2 

Samhälle 113 10 123 73,3% 25,2% 114,7 

Kommunledning 32 3 35 77,1% 5,7% 34,0 
Lilla Edets kommun 936 155 1 091 85,0% 35,1% 997,5 

 
* Antal helårsarbetare är en summering av den totala sysselsättningsgraden för samtliga anställda delat med 
antalet anställda. Timavlönade är exkluderade i denna tabell. 
 
Sysselsättningsgrad 
35,1 procent av kommunens månadsavlönade (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) 
arbetar på en deltidsanställning. Sysselsättningsgraden inom Lilla Edets kommun uppgick under 
2021 till 91,4 procent. 
 
Sektor socialtjänst har flest deltidsanställda samtidigt som sektorn också har flest medarbetare. 
Sysselsättningsgraden inom sektor socialtjänst uppgick under 2021 till 86,2 procent. På sektor 
bildning, som är den näst största sektorn, uppgick sysselsättningsgraden under 2021 till 96,7 
procent.  
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Jämställdhet 
Kommunen som arbetsgivare är en kvinnodominerad organisation, där 85 procent av 
kommunens månadsavlönade medarbetare är kvinnor. Lilla Edets kommun arbetar aktivt med 
jämställdhet, bland annat genom ”Heltidsresan” i syfte att utöka antalet heltidsanställningar som 
norm, både vid nyanställning och för redan anställda. Arbetstid, bemanning och schemaläggning 
är viktiga komponenter för att skapa en hållbar arbetsmiljö för de kvinnodominerade 
verksamheterna och ett utvecklingsarbete pågår. 
 
Personalomsättning och pensionsavgångar 
Personalomsättningen ökade med 2,5 procent jämfört med 2020, exkluderat pensionsavgångar, 
vilket är en markant ökning. Under 2021 avslutade 109 tillsvidareanställda sin anställning inom 
kommunen, varav 19 medarbetare gick i pension. Den totala personalomsättningen landade på 11,9 
procent, inkluderat pensionsavgångar, respektive 9,8 procent, exkluderat pensionsavgångar.  
 
Enligt kommunfullmäktiges prioriterade mål fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
under 2021 fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och sänka sjukskrivningstalen. 
Kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat arbeta med 
arbetsmiljö-, ledarskaps- och samverkansfrågor. Genom att ge ledare bra förutsättningar ökar 
möjligheterna för kreativa, motiverade och intresserade medarbetare som känner delaktighet och 
tar ansvar för kommunens måluppfyllelse.  
 
 
Sektorerna i jämförelse 

Personal-
omsättning * 

Socialtjänst 13,2% 
Bildning 11,5% 
Samhälle 6,2% 
Kommunledning 9,3% 
Lilla Edets kommun 11,9 % 

* Personalomsättningen inkluderar pensionsavgångar. 
 
Personalomsättning * 2019 2020 2021 

Lilla Edets kommun 11,2% 7,1% 9,8% 
* Personalomsättning exkluderat pensionsavgångar. 
 
Kommunen hade ökad personalomsättning på stora befattningsgrupper såsom socialsekreterare, 
förskollärare, barnskötare, stödassistenter och undersköterskor under 2021 jämfört med 2020.  
 
2020 hade befattningsgruppen stödassistent en personalomsättning på 9,8 procent jämfört med 
13,9 procent 2021, exkluderat pensionsavgångar. Befattningsgruppen förskollärare hade 2020 en 
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personalomsättning på 7,8 procent, 2021 uppgick omsättningen för befattningsgruppen till 15,8 
procent, exklusive pensionsavgångar. Socialsekreterare hade en personalomsättning som låg på 6,9 
procent 2020 jämfört med en personalomsättning på 13,8 procent 2021, exkluderat 
pensionsavgångar. Befattningsgruppen undersköterska hade 2020 en personalomsättning på 4,1 
procent jämfört med 7,2 procent 2021, exkluderat pensionsavgångar. Befattningsgruppen 
barnskötare hade 2020 en personalomsättning på 3,3 procent jämfört med 7,4 procent 2021, 
exkluderat pensionsavgångar. 
 
Befattningsbenämningen grundskollärare har minskat i personalomsättning från 8,0 procent 2020 
till 6,0 procent 2021, exkluderat pensionsavgångar.  
 
Utöver ovan befattningar är kommunens chefer en grupp som har ökat i personalomsättning 
jämfört med föregående år. Personalomsättningen 2020 för befattningsgruppen uppgick till 1,8 
procent, 2021 var omsättningen för befattningsgruppen 9,6 procent, exkluderat pensionsavgångar. 
 

 
Pensionsavgångar 

2021 
Antal 

personer 

2022 
Antal 

personer 

2023 
Antal 

personer 

2024 
Antal 

personer 
Sektor socialtjänst 13 7 4 8 
Sektor bildning 6 3 5 6 
Sektor samhälle 1 3 2 4 
Sektor kommunledning 0 0 0 1 
Lilla Edets kommun 20 13 11 19 

 
2021 års ålderspensionsavgångar är det faktiska antalet som gick i pension under året. För övriga år är det en prognos som 
baserar sig på antalet medarbetare som fyller 65 år. 
 
Under 2021 påbörjades ett förarbete för att skapa och automatisera en ny avgångsenkät via IT-
verktyget Eletive. Genom denna enkät möjliggörs inhämtning av information kring varför 
medarbetare väljer att lämna Lilla Edets kommun som arbetsgivare. Det är av stort värde för 
kommunen att inhämta denna information för att utvecklas mot målet att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Arbetet fortsätter under 2022. 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron bland kommunens månadsavlönade medarbetare uppgick under 2021 till 
9,28 procent, vilket är en höjning jämfört med 2020. Långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med 
föregående år från 32,8 procent till 38,6 procent 2021. 
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Kommunens totala sjukfrånvaro översatt till helårsarbetare uppgår till 91,8 medarbetare som varit 
helt sjukfrånvarande under 2021, sett till ordinarie arbetstid.  
 

Sektorerna i jämförelse Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i 
antal 

helårsarbetare 

Sjukfrånvaro ≥ 60 
dagar av den totala 

sjukfrånvaron 
Socialtjänst 11,20% 50,2 40,71% 
Bildning 7,73% 30,99 34,21% 
Samhälle 9,28% 10 41,99% 
Kommunledning 1,89% 0,7 33,88% 
Lilla Edets kommun 9,28% 91,8 38,6% 

 
Sjukfrånvaron bland kvinnorna har mellan 2020–2021 ökat med 0,5 procent samtidigt som 
sjukfrånvaro bland männen under samma period har minskat med 0,7 procent. Gruppen 
medarbetare som är 50 år eller äldre har ökat sin frånvaro med 0,1 procent samtidigt som gruppen 
mellan 30-49 år ökat sin sjukfrånvaro med 1,5 procent. Gruppen medarbetare upp till 29 år har 
ökat sjukfrånvaro med nästan 0,2 procent under perioden 2020-2021. Kommunen har som helhet 
ökat sin sjukfrånvaro med cirka 0,3 procent, vilket till stor del kan förklaras av den pågående 
pandemin.  
 

Total sjukfrånvaro 
fördelat på kön och ålder 

2018 
% 

2019 
% 

2020 
% 

2021 
% 

Lilla Edets kommun 7,7 7,0 8,96 9,28 
Kön  
Kvinnor, sjukfrånvaro 8,1 7,5 9,6 10,1 
Män, sjukfrånvaro 5,1 4,4 5,1 4,4 
Ålder  
-29 år 5,9 7,0 7,9 8,1 
30-49 år 8,2 6,3 8,5 9,0 
50 år - 7,7 7,8 9,8 9,9 

 
Lilla Edets kommun arbetar ständigt med att motverka sjukdom och ohälsa, inte minst genom att 
arbeta hälsofrämjande till exempel med hjälp av så kallade hälsoinspiratörer ute i våra verksamheter. 
Lilla Edets kommun har nu ett 60-tal hälsoinspiratörer som på olika sätt bidrar till hälsosammare 
verksamheter. Dessa stöttar chef i den så kallade triaden (skyddsombud, chef och hälsoinspiratör), 
vilka utgör viktiga aktörer i arbetsplatsernas systematiska arbetsmiljöarbete. Genom det medvetna 
arbetet med fokus på ett hälsofrämjande förhållningssätt är kommunens målsättning att sänka 
sjukfrånvaron i alla verksamheter. 
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Ledarutveckling 
En trygg och målinriktad chef som ger förutsättningar för sina medarbetare att engagera sig och 
påverka sitt arbete ger i de flesta fall goda effekter på till exempel resultat för verksamheten och 
trivsel på arbetsplatsen. Därför satsar kommunen på chefers kompetensutveckling genom att 
erbjuda utbildningar för såväl det personliga ledarskapet som det formella.  
 
Som en del i Ledarskapsprogrammet erbjöds cheferna utbildning i arbetsrätt, lönebildning med 
fokus på lönesamtalet, utbildning i medarbetarsamtalet, anställningsvillkor, LAS-hantering, 
rekrytering, samverkan och arbetsmiljö. Målet med dessa utbildningar är att ha uppdaterade chefer 
som är trygga och säkra i sin hantering av personalfrågor.  
 
 

God Ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 
hushållning att: 

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 
• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att 

uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk 
hushållning inte har uppnåtts under perioden då inget av verksamhetsmålen till fullo har uppnåtts 
eller bedöms kunna uppfyllas under målperioden. Båda finansiella målen är uppfyllda. 
 

Måluppföljning 
1. uppföljning av kommunfullmäktiges målområden 2021-12-31 

 
Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
prioriterade målen för 2021. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Grad av måluppfyllelse 
markeras på en skala mellan 1 och 6 där färgen röd är underkänd, gul varnar och grön är godkänd. 
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Finansiella inriktningsmål 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation 
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen skall ange en tydlig 
ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. 
Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk 
hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 
Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till 
kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande: 
 
Redovisat resultat vid 2022 års utgång ska vara lägst 2 procent av verksamhetens 
nettokostnad 
Kommunens behöver stärka sina resultat på sikt. Vid 2022 års utgång ska det redovisade resultatet 
vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och 
långsiktigt med effektiviseringar av verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att 
lyckas. En utgångspunkt att arbeta utifrån är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 
2 procent varje enskilt år.  
 
Redovisat resultat är lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad  
2021 års resultat ska vara lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad. För att klara det 
långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat av verksamhetens nettokostnad behöver dock alla 
verksamheter redan nu ställa om och effektivisera ytterligare då effekterna många gånger är 
förskjutna i tid.  
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Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensions-
förpliktelser 
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. 
Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.  
 
 
Båda de finansiella målen har uppfyllts för perioden: 

Finansiellt mål nr 1 Redovisat resultat är lägst 1,5 procent av verksamhetens 
nettokostnad 

Varför är detta mål prioriterat? För att klara det långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat av 
verksamhetens nettokostnad behöver alla verksamheter ställa om 
och effektivisera ytterligare då effekterna många gånger är 
förskjutna i tid. 

Vad är problemet/utmaningen idag? Kommunen har en svag finansiell ställning vilket till stor del beror 
på flera års svag budgetföljsamhet. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet? Resultat över 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 
Valda strategier för måluppfyllelse Fokusera på de områden där kommunen ligger högt i 

strukturkostnadsindex och anpassa de verksamheterna till betydligt 
lägre nettokostnader. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

 
Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Periodens resultat uppgår till 71,7 mnkr vilket motsvarar 8,4 procent av verksamhetens 
nettokostnader. 
 

Finansiellt mål nr 2 Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv 
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

 
Varför är detta mål prioriterat? Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång 

sikt. Minskar skuldbelastningen frigörs därmed utrymme på 
driftsresultatet. 
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Vad är problemet/utmaningen idag? Kommunen har fram till 2021 haft en negativ soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser vilket har lett till ett begränsat 
finansiellt handlingsutrymme. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet? Att årligen förbättra soliditeten och på sikt nå en positiv soliditet. 
Valda strategier för måluppfyllelse Att stärka kommunens årliga resultat genom ökad 

budgetföljsamhet. 
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan 

kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår per 2021-12-31 till 1,9 procent jämfört 
med -10,7 procent 2020-12-31.  
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges målområden  
  
Målområde nr 1   Bra boende och livsmiljö   

   
Varför är detta område prioriterat?   • Bra boende och livsmiljöer skapar en attraktiv kommun 

med kommuninnevånare som trivs, är trygga och nöjda   
• Det ger ett bra hållbart samhälle att leva, verka och vistas 

i under alla skeden i livet    
• Bra boende och livsmiljöer kan minska segregation och 

sociala klyftor i samhället   
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Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?    

• Befolkningsutvecklingen    
• Tillgång till VA, infrastruktur och kollektivtrafik    
• Bostäder av olika typer (flerfamiljshus, radhus, villor) med 

olika upplåtelseformer (hyra, bostadsrätt, äganderätt) i 
samma område och på olika platser i kommunen   

• God utformning av rummen (gator, torg, parker, ytor 
etc.) mellan byggnaderna med avseende på funktion, 
estetik och teknik   

• Ytor för rekreation, fritid, lek och välbefinnande   
• Tillgång till samhällsservice så som skola, förskola, 

räddningstjänsten, bibliotek, vård, handel etc.   
• Strategiskt planerade verksamhetsområden i förhållande 

till bostadsområden och kollektivtrafik    
• Samordning av platsers funktioner så de kan samutnyttjas 

mer över tid   
   

Vilka effekter är önskvärda inom området?    • Ett hållbart samhälle sett till livskvalité, miljö och 
ekonomi (ekologiskt, socialt, ekonomiskt)   

• Människor/medborgare som trivs, har god hälsa och 
känner stolthet över sin kommun   

• Samordnade, transparenta och effektiva processer inom 
kommunen   

• Befolkningstillväxt   
  

   
   

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
  
 Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad 
gäller måluppfyllelsen   
Det återstår att ta fram en fullständig strategi och genomförandeplan för målområdet. 
Arbetet har legat på is på grund av hög arbetsbelastning men startar igen under 2022  
  
Grad av måluppfyllelse har bedömts utifrån nedanstående  
Som en del i att ta fram samordnade, transparenta och effektiva processer inom kommunen 
tog kommunstyrelsen i april beslut om reviderad tidplan och prioriteringsordning för planer 
på strategisk och detaljerad nivå. Av planens 14 objekt 2021 har ett avslutats, sju pågår, 
en (aktualisering av översiktsplan) behöver inte genomföras på grund av  ändrad lagstiftning 
och fem stycken har inte påbörjats.  Avslutat projekt är förstudien för Lödöse varv.  Pågående 
objekt är Norra Gossagården,  Kvarnkontoret, Rörläggaren 9, förskola och bostäder på Södra 
Stallgärdet, förstudie handelsstrategi, Stendahls bil och Ljungbacken. Den sistnämnda 
avvaktar fastighetsägaren. Stendahls bil avvaktar skredåtgärder på Smörkullen.   
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Ny befolkningsprognos är framtagen. .  
  
Olika program och handlingsplaner för utveckling och skötsel av allmän plats, lekplatser och 
anläggningar har påbörjats inom sektor Samhälles enhet stadsmiljö. För att få en bättre 
stadsmiljö har förbättringsarbete skett av rabatter i Lilla Edet och Göta, äng har anlagts i 
Lödöse och gångstråket utmed älven från centrala Lilla Edet och söderut har rustats upp och 
förbättrats.  
  
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
målprognos för målperiodens slut   
Det återstår att ta fram en fullständig strategi och genomförandeplan för 
målområdet. Detta planeras starta i början av 2022.   
  
Omprioritering behöver ske mellan de fem planerings–objekt som inte startats än och de 
projekt som ligger för start under 2022.  
  
Arbetet med olika program och handlingsplaner för att få en kostnadseffektiv förbättring av 
stadsmiljön behöver fortsätta. Stadsmiljön behöver också vara trygg, trivsam och hållbar med 
driftskostnader som möjliggör att hålla den i gott skick över lång tid.   
  
  
Målområde nr 2  Hälsa och välbefinnande  

  
Varför är detta område prioriterat?  • Ökad hälsa och välmående ger trygga medborgare. 

Mår vi bra och inte är otrygga med att vistas utomhus, 
eller i vissa områden, så ökar engagemanget för att 
utveckla vårt samhälle tillsammans.    
• Lilla Edets kommun ligger högt i psykisk ohälsa, lågt i 
skolresultat (åk 9) och har hög andel familjer som 
upplever våld i nära relation.   
• Ökad hälsa ger fler medborgare som har förmågan 
att aktivt bidra till kommunens utveckling på flera 
områden och nivåer.    

   
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Övergripande områden för alla medborgare är 
hälsosam mat, god sömn och frekvent rörelse samt goda 
sociala kontaktytor.   
• Erbjuda vårdnadshavare ökat stöd i att själva kunna 
agera tryggt i sin föräldraroll.   
• För äldre motverka ensamhet och stimulera till 
fortsatt lärande och rörelse.   
• Tät samverkan, även operativt, mellan flera nämnder 
och mellan nämnder och föreningsliv.   
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Vilka effekter är önskvärda inom området?   • Ökad andel godkända betyg i alla ämnen i 
grundskolan och gymnasieexamen inom tre år samt 
meningsfull fritid.   
• Färre familjer i kommunen som behöver särskilt 
stöd.   
• Trygga och fysiskt aktiva barn och ungdomar.   

   
  

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 

 
  
Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad 
gäller måluppfyllelsen 
Betyget låg/röd markering för måluppfyllelse ges pga att planen inte har färdigställts under 
2021. Det som saknas är formulerade indikatorer och strategier. Arbete med att ta fram och 
förankra dessa genomförs under januari-februari 2022 och redovisas för KS 22 mars 2022. 
 
Särskilt fokus kring barn och ungas situation är tydligt uttalat från fullmäktige. Social 
kartläggning är 2020 färdigställd och redovisad. Det gäller även ungdomsenkäten LUPP (våren 
2021). Dessa visar på att ett fortsatt fokus på frågan är nödvändigt då resultaten delvis inte 
pekar i rätt riktning. I analysarbetet så framgår att vem som frågar, när frågan ställs och om 
det är en mindre eller större grupp som tillfrågas påverkar utfallet i hög grad. Det som kan 
konstateras är att om det dyker upp en person som är okänd för barn och ungdomar så 
tenderar svaren att bli negativa i högre grad. Det innebär att för både de som ställer frågan 
och de som senare ska arbeta åtgärdande med frågan så är i detta område relation och 
långsiktighet helt avgörande för att nå ett positivt utfall. Andra undersökningar är under 
perioden genomförda av GR, Skolinspektionen och oss själva. Där syns det som ovan 
beskrivits. Tydligast är att när någon som är känd för eleverna ställer fråga om till exempel 
trygghet så får vi mycket höga siffror. Det innebär att just trygghetssiffran, beroende på vilken 
undersökning och/eller åldersgrupp vi tittar på, får siffror mellan 60–95 % andel som upplever 
sig trygga.  
 
Resultat (meritvärde) för åk 9 (våren -21) ligger på högre nivåer än tidigare och är ett tydligt 
och ett kvitto på att vi tidigare jobbat i rätt riktning. Meritvärdet för åk 9 ligger nu på den högsta 
nivån någonsin och vi har lämnat gruppen för de lägsta 25 % resultaten i riket, men samtidigt är 
det viktigt att beskriva att värdet fortfarande ligger under genomsnitt för riket. Arbete kvarstår med 
andra ord. 
 
Också trygghetsvärdet ligger fortsatt högt bland elever i stort efter genomförda insatser framförallt 
riktade mot högstadiets åldersgrupp. För att flytta fram positionerna i resultaten så är bedömningen 
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att förstärkningar inom den sociala sfären för eleverna behövs. Ytterligare förstärkning av ej 
undervisande personal som arbetar nära eleverna har därför under hösten 2021 genomförts. 
Ungdomscoachgruppen har förstärkts med två heltidstjänster samt ytterligare en kurator. Totalt 
har vi nu två kuratorer knutna till högstadiets åldrar.  
 
En reell bedömning är att det stora uppdraget nu ligger framför oss då det finns stora 
utmaningar beskrivna av skolan för elever i åk 7–9 från hösten 2021 där det beskrivs som att 
vi nu har tre årskullar som är ovana att gå i (högstadie-) skola. Närvaro och motivation i 
kombination med trygghet och studiero blir därför rimliga målområden att fokusera på till 
hösten och framöver. Flera insatser planeras därför under kommande läsår i syfte att inte låta 
resultaten sjunka inom något område. För att lyckas med det krävs troligen stora insatser med 
ett riktat och uthålligt fokus.  
Pågående pandemi har hindrat oss att på ett effektivt, och i samverkan mellan flera 
förvaltningar, hitta arbetssätt och metoder som kan minska påverkan av de kritiska och 
väsentliga delområden som beskrivs ovan. Ändå har t.ex. arbetet med att förbereda oss att 
använda vår variant av den så kallade Skottlandsmodellen pågått och planerad start är januari 
2022.  
I ett större perspektiv så är trygghetsskapande åtgärder för alla medborgare ett prioriterat 
område.  
 
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
målprognos för målperiodens slut  
Avgörande för hållbarhet i planerade åtgärder blir kontinuitet. Vi ska med andra ord inte 
planera för kortsiktiga åtgärder. I uppföljningsarbetet behöver kriterier för måluppfyllelse 
formuleras och beslut fattas om vem som har mandat att agera i de åtgärder som fattas beslut 
om. Någon sådan övergripande plan har ännu inte formulerats för samhället i stort, även om 
det i grundskolan finns ett tydligt framåtlutat arbetssätt i frågan inför pågående läsår.  
Kulturhuset Eden ska här bidra och på sikt ska flera olika typer av arrangemang kunna erbjudas 
medborgarna. Det ska medverka i att bryta den långvariga isolering flera medborgare upplevt 
över lång tid.   
Att bryta isolering och medverka till att fler medborgare kan hitta meningsfulla aktiviteter är 
därför viktiga ingredienser för en ökad psykisk hälsa. För att lyckas med det behöver kommun 
och föreningsliv tillsammans planer och genomföra aktiviteter med bredd och djup, över tid  
 
Målområde nr 3  Hållbar miljö  

  
Varför är detta område prioriterat?  • Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att 

åstadkomma en god livsmiljö.   
• För att dagens behov ska kunna tillfredsställas utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.   
• För att möta behov hos dem som lever, verkar och 
vistas i Lilla Edets kommun.   
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• För att vara ett gott föredöme för kommuninvånare 
och andra lokala aktörer    

  
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Klimat och energi   
• Omställning till fossiloberoende   
• Kemikalier och förorenad mark   
• Naturmiljöer   
• Samverkan med näringsliv och samhälle   
• Kommunicering med medborgarna   

  
Vilka effekter är önskvärda inom området?   • En giftfri kommun   

• Kontinuerligt ökande grad av återvunnet matavfall   
• Ekosystemtjänster kartläggs och används som ett 
underlag vid fysisk planering, exploatering och 
förvaltning   
• Kommunens klimatpåverkan har analyserats och 
genom aktiva åtgärder minskats kopplat till åtgärder inom 
Klimat 2030   
• Värdefull tätortsnära natur skyddas mot 
exploatering    

  
  

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 

 
  
Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad 
gäller måluppfyllelsen  
Programmet om ett giftfritt Lilla Edet följdes upp och reviderades efter årsskiftet. Samtliga 
förvaltningar har varit delaktiga i arbetet och ett flertal åtgärder har genomförts i enlighet 
med planen. En del åtgärder hanns dock inte med till angivet slutdatum och arbetet fortsätter 
med dessa punkter under året. Under hösten har arbetet påverkats negativt av bl.a. 
pandemin.  
Kommunen har påbörjat matavfallsinsamlingen, vilket är en viktig åtgärd i kommunens arbete 
mot en hållbar miljö. Arbetet har dock bromsats upp som en följd av personalomsättning och 
förändringar i organisationen. Naturvärden och ekosystemtjänster bevakas av enskilda 
handläggare i samband med olika ärenden, men rutiner, strategier eller politiska beslut för 
detta arbete saknas.   
En strategi för att genomföra klimatrelaterade åtgärder har tidigare saknats i kommunen, men 
under hösten genomfördes ett arbete med att ta fram klimatlöften inom ramen för Klimat 
2030 (ett regionalt klimatrelaterat samverkansprojekt under ledning av länsstyrelsen och 
regionen). Beslut om att anta dessa klimatlöften togs under hösten 2020 och arbetet med att 
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uppfylla dessa löften har pågått under 2021. Under hösten 2022 tog kommunstyrelsen beslut 
om nya klimatmål.  
   
En uppföljning av tidigare beslutade ”Åtgärder för ett hållbart Västra Götaland” har gjorts 
under våren. Vissa åtaganden som kommunen gjort har ännu inte genomförts. Inventering av 
kommunala grönytor har genomförts och bidragit till det långsiktiga arbetet med att ändra 
skötseln till att gynna pollinerare i större utsträckning. Vidare har gräsmatta omvandlats till 
blommande ängsmark. En student har genomfört ett examensarbete i kommunen där 
underlag för bildande av kommunala reservat tagits fram. Befintlig naturvårdsplan är 
föråldrad och saknar tydliga ställningstaganden, vilket gör den till ett svagt verktyg när det 
gäller att skydda värdefull natur från exploatering. Tre naturvårdsprojekt har pågått under 
året med stöd av beviljade statliga medel. Inom ramen för ett av dessa genomfördes i 
kommunens regi en naturvårdsdag i augusti.   
  
Resultatet från rankingen av ”Sveriges miljöbästa kommun 2020” presenterades under våren, 
vilket är angivet som grund för måluppfyllelse. Inte minst strategin och programmet för ett 
giftfritt Lilla Edet gav ett mervärde i enkäten. Enligt resultatet så steg kommunen från plats 
231 till 179, dvs 52 platser bättre än förra året. Målet på denna grund kan därför anses ha 
uppnåtts. En osäkerhetsfaktor med mätmetoden är dock att några frågor i enkäten byts ut 
årligen, och det kan därför vara svårt att i förväg förutse hur kommunens faktiska åtgärder 
totalt sett kommer att premieras i enkäten. Resultatet i kommunrankingen är också avhängt 
andra kommuners svar.   
Men måluppfyllelsen baseras också något på genomförda och uteblivna åtgärder som är 
kopplade till målet hållbar miljö men som inte mäts i enkäten som ligger till grund för 
mätmetoden, och vissa sådana åtgärder har genomförts. Det finns dock mycket mer som 
kommunen skulle kunna göra med bättre personella och ekonomiska resurser. En följd av 
bristen på samordnande personal för arbetet är också att flera bidragsmöjligheter inte 
utnyttjas. Bidrag till åtgärder som syftar till en hållbar miljö skulle i betydligt högre 
utsträckning än idag kunna sökas och erhållna medel användas för att genomföra 
hållbarhetsrelaterade åtgärder till en för kommunen begränsad kostnad. Detta skulle också i 
viss mån kunna möjliggöra en delfinansiering av en sådan samordnande tjänst som behövs för 
att höja takten i kommunens hållbarhetsarbete.  
Sammanfattningsvis så stärks måluppfyllelsen genom ett förbättrat resultat i 
kommunrankingen, samt insatser i flera projekt. Ett minskat tempo med arbetet mot en giftfri 
kommun och matavfallsprojektet jämfört med föregående år drar dock ner måluppfyllelsen. 
Därför kan inte sägas att alla önskade effekter som beskrivits för målet har uppfyllts. 
   
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
målprognos för helår  
Att anställa en samordnande tjänst för arbetet med att nå målet har länge bedömts vara den 
åtgärd som skulle kunna påverka måluppfyllelsen i störst omfattning. Till verksamhetsåret 
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2022 har också ett tillskott i budgeten möjliggjort den pågående rekryteringen av en sådan 
tjänst. 
Vissa uppgifter kräver politiska beslut och ekonomiska medel för att genomföras. T.ex. finns 
sedan länge ett behov av samlade dokument som visar kommunens övergripande målsättning 
inom området så som uppdaterade miljömål och en ny naturvårdsplan.  
 
Bedömningen av måluppfyllelsen inför 2022 är optimistisk, främst beroende på rekryteringen 
av en miljöstrateg samt att organisationen kring arbetet med klimatlöften, ett giftfritt Lilla 
Edet, åtgärder för ett ”Hållbart Västra Götaland” mm har involverat ett flertal fasta 
kontaktpersoner i organisationen. Genom detta har det skapats en struktur i organisationen 
vilket underlättar för kommunicering och uppföljning samt möjligheten att kunna lyfta 
hållbarhetsfrågor internt i kommunorganisationen och hålla arbetet kring dessa vid liv på sikt. 
På kortare sikt fortsätter fokus att ligga på att genomföra redan beslutade åtgärder med 
koppling till målet, varav flertalet har beskrivits ovan.  
  
Målområde nr 4  Attraktivt företagsklimat  

  
Varför är detta område prioriterat?  • Med ett aktivt lokalt näringsliv stärks skattebasen, och 

därmed möjligheterna att erbjuda kommuninvånare en bra 
välfärd och en attraktiv miljö att leva och verka i.   
• Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare 
att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare 
kommer i arbete och skatteintäkterna ökar.   
• Skapar fler arbetstillfällen som ger människor 
möjligheten att försörja sig.   
• 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen   
• 75 % av skatteintäkterna kommer från privata sektorn i 
regionen.   

  
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Tillgång till verksamhetsmark, lokaler och förbättrad 
infrastruktur   
• Service, bemötande och korta handläggningstider till 
och för våra företag   
• Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.  

  
Vilka effekter är önskvärda inom området?   • Att kunna erbjuda rätt verksamhetsmark och lokaler 

samt en infrastruktur som gynnar näringslivet   
• Nöjda företag som växer, är lönsamma och anställer 
fler.   
• Fler företagsetableringar   
• Högre betyg i rankningar som berör kommunens 
näringsliv.   
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Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 

 
  
Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad 
gäller måluppfyllelsen  
Insiktsmätningen visar en minskning av NKI från 77 till 70. NKI 70 är ändå ett högt betyg. Mätningen 
visar också att fler företag är missnöjda med kommunens myndighetsutövning. I Svensk Näringslivs 
undersökning om företagsklimatet som presenterades i maj går Lilla Edets kommun framåt inom 11 av 
de 12 områdena. I det sammanfattande omdömet stiger vi +0,2 till 3,1 som är ett godkänt resultat. 
Rankingen som presenterades i september steg Lilla Edet 30 platser i mätningen och hamnade på plats 
229.    
Näringslivet håller just nu andan i väntan på att pandemin ska släppa sitt grepp. Företagen i Lilla Edets 
kommun har dock klarat sig relativt bra då vår besöksnäring inte är så utvecklad. Många väljer att 
handla på hemmaplan och handeln i Lilla Edets kommun går på högvarv.  Trots pandemin har det inte 
lagts några varsel i kommunen under 2021 och endast någon konkurs som kan relateras till pandemin.  
 
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive 
målprognos för helår  
Lilla Edets kommuns näringslivsstrategi har vidareutvecklas under hösten för att gå hand i hand med 
Göteborgsregionens näringslivsstrategiska program och dess regionala mål. I december antog det 
reviderade näringslivsstrategiska programmet och arbete med handlingsprogram och aktiviteter är 
påbörjat tillsammans med samtliga sektorer. Kommunikationen till både etablerade och nystartade 
företag förstärks genom välkomstbrev, fler företagsbesök, nätverksträffar och erbjudanden från 
samarbetspartners. Kommunikationen riktad till företag ökades kraftigt och har som mål att ha en 
nyhet varje vecka. Under 2021 publicerades 49 nyheter i jämförelse med 19 stycke 2020.  En 
föreläsning om företagens villkor har genomförts tillsammans med Företagarna. Föreläsningen vände 
sig till kommunens alla chefer och tjänstepersoner som har företagskontakter. Kommunen har god 
hjälp av BRG och deras extra företagslots.   
Uppdrag 2021 från kommunfullmäktige  
Uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

  Uppdraget är eller beräknas bli färdigställt innan årets slut.  
 Uppdraget kommer att vara delvis färdigställt vid årets slut.  
 Uppdraget beräknas inte bli färdigställt innan årets slut.  
  

Kommunfullmäktige har för verksamhetsåret 2021 gett 
Kommunstyrelsen/sektorkommunledning följande uppdrag:  
Uppdrag  Status   Kommentar  Prognos 
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Kommunen ska vara digitaliserad 
2022  

Pågående  Målet under 2021 var att införa minst 1 e–
tjänst. Kommunen har idag 7 interna och 3 
externa e–tjänster. Därigenom kan 
uppdraget anses vara genomfört. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att 
digitaliseringsarbetet alltid kommer ha ett 
stort behov av utveckling och att det är 
angeläget att hitta effektivare arbetssätt 
inom kommunen verksamheter. Uppdraget 
bör därav finnas kvar även framöver. 
Digitaliseringsarbetet bör behandlas som en 
strategisk ledningsfråga inom både den 
politiska nivån och inom förvaltningens 
samtliga nivåer. Det behövs ett 
helhetsperspektiv när vi nyttjar 
digitaliseringen i verksamhetsutvecklingen 
och vi behöver se till hela processen. 
Avsikten under 2022 är att bereda och 
förankra en digitaliseringsstrategi som stöd 
för digitaliseringen. 

 

Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot 
fullmäktiges målområde ökad hälsa 
och välbefinnande  

Pågående  
  

För att öka kommuninvånarnas hälsa och 
välbefinnande pågår flera främjande och 
förebyggande insatser som är kopplade till 
kommunens folkhälsoprogram. Eftersom 
sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå 
är starkt så arbetar flera av kommunens 
sektorer för barn och unga med tidiga 
insatser för fullföljda studier, fysisk- och 
psykisk hälsa men också inom säkerhet och 
trygghet.  För att nämna några områden där 
insatser gjorts under året: psykisk ohälsa, 
fullföljda studier, goda uppväxtvillkor, goda 
levnadsvanor, förebyggande av riskfaktorer 
för ohälsa, föräldraskapsstöd, ungas 
delaktighet, äldres hälsa och nära vård.  
Samtidigt har det pågått utvecklingsarbete 
för att stärka samverkan mellan kommunens 
och regionens verksamheter men också 
mellan kommunens sektorer, ett arbete som 
måste fortgå för att värna resurser och 
sträva tillsammans mot gemensamma mål.  

 

Ett Lilla Edet fritt från våld  Pågående   
  

I samverkan mellan sektorerna 
kommunledning, socialtjänst och bildning 
pågår ett långsiktigt förebyggande arbete. 
Flera insatser har genomförts under 2021, 
bland annat generella kunskapshöjande 
insatser för invånare men även riktad 
kommunikation till ungdomar, föräldrar och 
medarbetare. Under hösten intensifierades 
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arbetet med kampanjveckan ”en vecka fri 
från våld” där flera aktiviteter genomfördes 
för allmänheten. Parallellt planerades 
utbildning, stödmaterial och rutin för 
arbetet med att chef (med början under 
2022) ska ställa frågor om våld i nära relation 
under medarbetarsamtalet. 
Utbildningsinsatsen genomfördes och rutin 
och frågebatteri är framtaget. Under 2022 
fortsätter utbildningsinsats för chefer och 
fördjupat stödmaterial tas fram. Gällande 
insatser för invånare så breddas samverkan 
med civilsamhället för att ge ytterligare 
kraft. 

Planera för biståndsbedömt 
trygghetsboende  

Genomfört  Ingick i uppdraget till arbetsgruppen för 
alternativa boenden för äldre. 
Arbetsgruppen gjorde bedömningen att 
boendeformen inte är lämpligt i Lilla Edet. 
Socialnämnden beslutade i november 2021 
att lämna rapporten från arbetsgruppen 
”Framtidens boende för äldre” till 
kommunfullmäktige. Arbetsgruppen 
tillstyrkte i rapporten det särskilda 
ägardirektiv till Edethus från KF gällande att 
uppföra bostäder anpassade för 
trygghetsboende på Ängshöken 1 samt 
föreslog KF att utreda möjligheten för ett 
mer centralt beläget trygghetsboende som 
komplement till Ängshöken 1. 
Förslag även att en arbetsgrupp med 
politiker, tjänstepersoner och 
representanter för civilsamhället tillsätts vid 
varje ny mandatperiod som följer upp och 
vidare utreder frågan om boendebehov för 
äldre. 

( 

Servicedeklarationer  Genomfört   
  

Kommunikationsavdelningen tog fram en 
mall och har varit behjälplig i framtagandet 
av nämndernas servicedeklarationer. 
Samtliga nämnder har tagit fram 
servicedeklarationer och dessa finns 
publicerade på kommunens webbplats. 
Arbetet med servicedeklarationer fortgår 
och från 2022 är det införlivat i 
kommunstyrelsens målområde “Varumärke, 
invånardialog och tydlig kommunikation för 
att nå kommunens invånare” 
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Heltidsresan intensifieras  Pågående  En bemanningshandbok har tagits fram av en 
arbetsgrupp med enhetschefer, 
medarbetare och fackliga representanter. 
Dialog har förts på samverkan med 
Kommunal och lokalt avtal håller på att tas 
fram. Erbjudande om heltid skulle gått ut till 
alla medarbetare inom äldreomsorgen 
(hemtjänst och SÄBO) under 2021 och inom 
funktionsstöd 2022. Detta har dock 
förskjutits ett år trots att arbetet 
intensifierats så samverkan och dialog tagit 
och måste få ta tid. Det gäller även arbetet 
med schemaplanering och bemanning för att 
få heltidsresan att gå ihop trots att inga extra 
resurser tillförts. 

  

Höja kompetensen inom 
äldreomsorgen  

Pågående  Utbildningsinsatser pågår både på chefs– 
och medarbetarnivå. 15 medarbetare har 
börjat valideringsutbildning till 
undersköterskor och en undersköterska har 
startat specialistutbildning.  
Tre enhetschefer och en 
verksamhetsutvecklare har gått en 
utbildning ”Att leda digital transformation 
inom vård och omsorg”. En enhetschef går 
en utbildning i att leda inom 
äldreomsorgen.   

  

  
 

 
Ekonomisk ställning 
Den finansiella analysen som redovisas i detta avsnitt är en sammanfattning av den finansiella 
utvecklingen och ställningen i kommunen och koncernen.  
 
Årets resultat uppgår till 71,7 mnkr, vilket är 58,2 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet från 
nämndverksamheten inklusive återställande av tidigare års underskott i VA-verksamheten visar en 
positiv avvikelse gentemot budget med 19,7 mnkr. Avvikelsen avser till största delen överskott 
inom bildningsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. 
För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens bestämmelser har fullmäktige 
bland annat beslutat att Lilla Edets kommun ska uppvisa ett resultat på 1,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader. Årets resultat motsvarar 8,4 procent av verksamhetens 
nettokostnader vilket är betydligt högre än kommunfullmäktiges uppsatta mål.   
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Det resultat som visar kommunens löpande driftsresultat är 86,2 mnkr. I detta resultat har 
jämförelsestörande poster, realisationsvinst och nedskrivningar exkluderats och motsvarar 10,1 
procent av kommunens nettokostnader.  
 
Lilla Edets kommun har ett ansträngt finansiellt läge med svag soliditet vilket begränsar 
kommunens framtida finansiella handlingsutrymme. De senaste två åren har resultatnivån varit god 
men har präglats av ökade statsbidrag hänförliga till pandemin. Det är därför av största vikt att Lilla 
Edet fortsätter arbeta med att skapa ett finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas 
bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och 
ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare 
 
Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat enligt förvärvsmetoden på 76,6 mnkr. Det 
positiva resultatet beror främst på kommunens överskott. 
Kommunens fastighetsbolag AB EdetHus gjorde en vinst på 1,6 mnkr, kommunens 
fjärrvärmebolag Lefab gjorde en vinst på 1,3 mnkr, Soltak en vinst på 1,9 mnkr och Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund gjorde en vinst på 10,5 mnkr, SBRF har under året fått 
kommunbidrag vid två tillfällen, 10,5 mnkr för att återställa tidigare underskott samt 10,9 mnkr för 
att täcka årets förlust. Den andel som kommunen äger av respektive dotterbolag/förbund belastar 
kommunkoncernens resultat.  
 
Finansen visar ett överskott gentemot budget med 28,2 mnkr. Överskottet är i huvudsak hänförligt 
till statliga medel som har kompenserat för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av 
coronapandemin. Skatteintäkterna för 2021 är 23,8 mnkr högre än budget även det generella 
statsbidraget blev högre än budgeterat med 3,5 mnkr. Årets pensionskostnader blev 0,7 mnkr högre 
än budgeterat. 
 

Finansiell analys kommun 
Inom den kommunala sektorn används ofta en finansiell analysmodell som utgår från fyra 
finansiella perspektiv; finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen.  
 
I en finansiell analys är det viktigt att ta hänsyn till både de kortsiktiga och långsiktiga perspektiven, 
samt utvecklingen över tid. Den finansiella analysen för kommunen nedan visar sammantaget på 
ett ökat finansiellt handlingsutrymme. 
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Resultat - Kapacitet 
 
Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 2021 2020 2019 
Skatteintäkter & generella statsbidrag 5,4% 5,8% 2,7% 
Nettokostnadsutveckling 1,5% -0,7% 5,7% 

 
 
För en stabil ekonomisk utveckling kan inte verksamhetsresultatet (nettokostnaderna) tillåtas att 
öka i snabbare takt än skatter och utjämningar. Verksamhetens nettokostnad ökade med 1,5 
procent under 2021, vilket är en relativ låg nettokostnadsutveckling.  
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ligger på en hög nivå och  ökade med 5,4 procent under 
året, vilket är något lägre än ökningen föregående år. Ökningen beror i huvudsak på att statliga 
medel har tillförts för att kompensera för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av 
coronapandemin. Skatteintäkterna för 2021 har ökat 4,9 procent jämfört med 2020 medan generella 
statsbidrag och utjämning har ökat med 7,2 procent. 
 
Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) bedömning i den senaste skatteunderlagsprognosen 
som kom i februari 2022 visar på en betydligt starkare skatteunderlagstillväxt för åren 2022-2024  
än tidigare bedömningar för att dämpas något år 2025. 
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Årets resultat  2021 2020 2019 
Årets resultat   71,7 43,2 -15,8 
Jämförelsestörande engångsposter 14,6 -3,1 -5,0 
Årets resultat exkl. jämförelsestörande 
poster 

86,2 40,1 -20,8 

Årets resultat i relation till skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning 

 
7,8% 

 
4,9% 

 
-1,9% 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande 
poster i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning 

9,3% 4,6% -2,5% 

 
 
Lilla Edets kommun redovisar ett resultat på 71,7mnkr. När resultatet analyseras är det viktigt att 
eliminera jämförelsestörande poster av olika slag för att få fram det underliggande löpande 
driftsresultatet.  
 
I resultatet ingår engångsposter, så kallade jämförelsestörande poster med 14,6 mnkr. De 
jämförelsestörande posterna består av: 

• Tomtförsäljning inom Exploateringsverksamheten 4,3 mnkr 
• Skredrelaterade intäkter och kostnader 0,2 mnkr 
• Avsättning till pensionsförsäkring 10,1 mnkr 

 
Resultatet efter att engångsposterna exkluderats är 86,2 mnkr. Detta kan jämföras med årets 
budgeterade resultat på 13,5 mnkr.   
 
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 183,7 mnkr, att jämföra 
med föregående års intäkter på 165,0 mnkr. Det är en ökning med 18,7 mnkr vilket motsvarar 11,2 
procent. Ökningen beror på ökade bidrag samt ökad försäljning av placeringar.  
 
Verksamhetens kostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat från 985,7 mnkr 
föregående år till 1005,4 mnkr. Det är en ökning med 2 procent. Den största ökningen består av 
fler institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen vilket medfört lägre kostnader för 
köpt verksamhet. Personalkostnaderna har ökat med 0,5 procent, motsvarande 21,4 mnkr, 
framförallt bero på antalet årsarbetare har ökat.  
 
VA-verksamheten har under flera år haft negativa resultat vilket genererat ett ackumulerat 
underskott. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-verksamhetens underskott 
hämtas hem inom tre år. Årets resultat för VA-verksamheten uppgår till 1,2 mnkr. Då överskottet 
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inte räcker till att täcka det tre år gamla underskottet på 3,7 mnkr så har underskottet reglerats via 
skattemedel. Utgående ackumulerat underskott uppgår till 1,4 mnkr. Det ackumulerade 
underskottet redovisas som en kortfristig fordran gentemot VA-verksamheten i kommunens 
balansräkning. 
 
Driftskostnadsandel 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter och kostnader netto 89,9% 93,3% 99,6% 
Av- och nedskrivningar 2,2% 2,3% 2,2% 

Driftskostnadsandel före jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

92,0% 95,6% 101,8% 

Finansnetto 0,3% -0,5% 0,1% 
Driftskostnadsandel efter finansnetto 92,2% 95,1% 101,9% 
Jämförelsestörande poster netto -1,7% 0,3% 0,5% 
Driftskostnadsandel 90,7% 95,4% 102,5% 

    
 
 
 
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är 
att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett väsentligt mått på denna balans är 
driftkostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkterna. Generellt brukar en driftskostnadsandel på 97–98 procent betraktas som god 
ekonomisk hushållning, eftersom då klarar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod 
finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.  
 
Verksamhetens intäkter och kostnader under 2021 tar 89,8 procent av skatteintäkterna i anspråk, 
en förbättring med 3,5 procentenheter jämfört med 2020. Vidare tog avskrivningarna inklusive 
nedskrivningar 2,2 procent i anspråk jämfört med 2,3 procent föregående år.  
 
Finansnettot är 0,3 procent vilket innebär att de finansiella kostnaderna var lägre än de finansiella 
intäkterna. Detta innebär att verksamhetens nettokostnader och finansnetto tog 92,2 procent av 
skatteintäkterna i anspråk, vilket ger ett positivt resultat. Måttet har förbättrats betydligt jämfört 
med föregående år.  
 
De jämförelsestörande posterna uppgick till -1,7 procent under 2021. Det innebär att kommunens 
driftskostnadsandel och finansnetto tog 90,7 procent av skatteintäkterna i anspråk, vilket är en 
förbättring med 4,7 procentenheter jämfört med 2020.   
 
Självfinansieringsgrad av investeringar 2021 2020 2019 
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Investeringsvolym, netto 36,4 27,4 36,7 
Investeringsvolym/bruttokostnader 3,6% 2,7% 3,7% 
Investeringar/avskrivningar 179,9% 137,0% 201,7% 
Självfinansieringsgrad  253,1% 231,4% 7,7% 

 
 
Lilla Edets kommuns samlade investeringsvolym uppgick till 36,4, mnkr. Statliga investeringsbidrag 
har erhållits med 1,0 mnkr vilket ger en nettoinvestering på 35,4 mnkr. Vatten och avlopp samt 
väghållning är de verksamhetsområden som står för den största delen av investeringarna.  
 
Investeringsvolymen i förhållande till bruttokostnaderna fortsätter att minska, i år minskar den med 
4,0 procentenheter jämfört med föregående år.  
 
Självfinansieringsgraden (skattefinansieringsgraden) av investeringarna mäter hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är 
finansierad. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är 
genomförda under året. Detta skulle innebära att kommunen inte behöver låna till investeringar 
och att kommunens långsiktiga handlingsutrymme skulle stärkas. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna uppgick under 2021 till 257 procent jämfört med 231 procent år 2020. Den höga 
andelen beror på det fortsatt starka resultatet i kombination med en låg investeringstakt under 2021. 
Årets utrymme till egen finansiering av kommunens investeringar uppgick till 92,1 mnkr, ingen del 
har lånefinansierats. Då kommunens investeringsbehov prognosticeras att öka de kommande åren 
är det av stor vikt att de årliga resultaten uppfyller de finansiella mål som kommunfullmäktige har 
antagit.  
 
 

Risk - Kontroll 
 
Kassalikviditet 2021 2020 2019 
Kassalikviditet 109% 101% 58% 

 
Kassalikviditeten är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 
eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken 
på att kommunens totala finansieringsförmåga förstärkts.  
  
Kommunens kassalikviditet ökade med 8 procentenheter från föregående år och uppgick 2021 till 
109 procent. Den ökade likviditeten beror främst på att kommunen har haft lägre utgifter än 
inkomster under året, vilket även kassaflödesanalysen bland de finansiella rapporterna visar. När 
likviditeten är 100 procent innebär det att de kortfristiga tillgångarna är lika stora som de kortfristiga 
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skulderna. I år är likviditeten 109 procent, vilket innebär att de kortfristiga fordringarna och likvida 
medel överstiger kortfristiga skulderna.  
 
Soliditet 2021 2020 2019 
Soliditet 31,7% 22,3% 19,1% 
Soliditet inkl ansvarsförbindelse 1,9% -10,7% -20,9% 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel i form av eget kapital. Ett viktigt 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 
 
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelserna ökar med 9,4 procentenheter jämfört med 2020 och 
12,6 procentenheter inklusive pensionsförpliktelserna. Ökningen beror framförallt på det höga 
positiva resultatet.  
 
Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och ser vi tillbaka de 
senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 procent till dagens 31,7procent. Om skulden räknas 
med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del av pensionsförpliktelsen som redovisas 
utanför balansräkningen, så är soliditeten 1,9 procent vilket är en betydande förbättring jämfört 
med föregående år. Det är av största vikt att kommunen fortsätter att förstärka sitt finansiella 
utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaden för kommunala tjänster kommer att öka 
betydligt snabbare än tidigare. 
 
Finansiella nettotillgångar 2021 2020 2019 
Finansiella nettotillgångar, kommun -206,8 -262,7 -306,3 

 
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som 
kommunen beräknar omsätta på 10–20 års sikt, nämligen långfristiga fordringar och placeringar, 
omsättningstillgångar samt kort- och långfristiga skulder. Måttet är viktigt eftersom det speglar den 
finansiella handlingsberedskap som ligger någonstans mellan det kortsiktiga kassalikviditetsmåttet 
och det långsiktiga soliditetsmåttet. De finansiella nettotillgångarna har förbättrats under året. 
Omsättningstillgångarna har ökat mer än skulderna. Vid en jämförelse med kommuner i Västra 
Götalandsregionen och Hallands län uppvisar Lilla Edets kommun en betydligt svagare nivå på de 
finansiella nettotillgångarna. 
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 Kommunkoncern Kommunen 
Total pensionsförpliktelse 2021 2020 2021 2020 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen     
 - Avsättning inkl särskild löneskatt 18,3 16,5 12,9 12,5 
 - Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 210,5 225,3 210,5 225,3 
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring 64,6 56,5 64,6 56,5 
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsstiftelse     
Summa pensionsförpliktelser 293,4 298,3 288,0 294,3 

     
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde     
Totalt pensionsförsäkringskapital 73,8 73,8 73,8 73,8 
 - varav överskottsmedel 1,1 1,1 1,1 1,1 
Totalt kapital pensionsstiftelse      
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel     
Summa förvaltade pensionsmedel 73,8 73,8 73,8 73,8 

     
Återlånade medel 219,6 224,5 214,2 220,5 

     
Konsolideringsgrad 25,2% 24,7% 25,6% 25,1% 

 
 
Kommunens totala pensionsförpliktelse inklusive löneskatt uppgick 2021 till 288,0 mnkr varav 
210,5 mnkr avser åtaganden som är intjänade innan 1998, så kallade pensionsförpliktelser i 
ansvarsförbindelsen. Denna del av åtagandet är inte redovisad i balansräkningen enligt kommunal 
redovisningslag. 64,6 mnkr en ökning med 8,1 mnkr från föregående år av pensionsförpliktelsen 
har tryggats genom pensionsförsäkring hos KPA. Årets kostnader för pensioner uppgår till 54,2 
mnkr inklusive den särskilda löneskatten, vilket är en ökning med 8,0 mnkr jämfört med föregående 
år. Årets pensionskostnader är fördelat på årets intjänande 41,1 mnkr och utbetalning från 
ansvarsförbindelsen med 13,1 mnkr. 
Pensioner redovisas enligt beräkning gjord av KPA enligt RIPS19. Aktualiseringsgraden uppgår till 
97,0 procent. Ingen del av ansvarsförbindelsen är försäkrad. 
 
Kommunalskatt 

Den primärkommunala skattesatsen i Lilla Edets kommun är 22,37 procent. Landstingsskatten till 
Västra Götalandsregionen är 11,48 procent vilket ger en total kommunalskatt på 33,85 procent av 
den beskattningsbara inkomsten. Vid en jämförelse med andra primärkommuner i Västra 
Götalandsregionen framgår det att av de 49 kommuner som ingår i regionen så är det 8 
kommuner som har högre skattesats än vad Lilla Edets kommun har. Spannet sträcker sig mellan 
19,96 procent i Partille och 23,63 procent i Munkedal. Genomsnittet i Västra Götalands län är 
21,38 procent och i riket 20,71 procent. 
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Kommunens borgensåtagande för lån 
Borgensåtaganden, mnkr 2021 2020 2019 
Koncernbolag 663,1 674,1 674,4 
Utomstående 6,1 7,5 9,6 
Egnahem 0,0 0,0 0,1 
Summa borgensåtaganden 669,2 681,6 684,0 

 
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra 
externa verksamheter. Det innebär att kommunen åtar sig att betala till långivaren om låntagaren 
inte själv klarar av att göra det. Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2021-12-31 till 
680,8 mnkr, vilket är en minskning med 0,8 mnkr jämfört med föregående år. Borgensåtagandena 
förväntas öka under kommande år på grund av AB EdetHus har kommande investeringar i 
bostäder och verksamhetslokaler. Borgensåtagandet för det helägda dotterbolaget AB EdetHus är 
relativt stort, men bedöms inte innebära någon förlustrisk. 
 
Lilla Edets kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som är ett samarbete kring 
finansiella tjänster, främst upplåning. Kommuninvest har cirka 280 medlemmar. Lilla Edets 
kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Detaljerade upplysningar om kommunens borgensåtagande i Kommuninvest lämnas i 
notförteckningen till balansräkningen. 
 
Totalt uppgår är de bedömda borgensåtagande med högre risk till 6,7 mnkr, vilket är lägre än 
föregående år. Kommunen har inte gjort några borgensförluster under de senaste åren. 
 
Låneskuld 
I början av 2020 gjordes en nyupplåning med 50 mnkr på grund av svag likviditet. De 
likviditetsstärkande åtgärder som vidtogs var att minska investeringsramen och åtstramning inom 
verksamheterna. Åtgärderna tillsammans med kraftigt ökade generella statsbidrag i samband med 
den pågående pandemin innebar en kraftigt förbättrad likviditet vilket medförde att kommunen 
kunde amortera 20 mnkr i slutet av 2020 samt ytterligare 40 mnkr under 2021. Den totala 
låneskulden uppgår vid bokslutstillfället till 215 mnkr. Lånevolymen beror främst på att tidigare års 
investerings- och exploateringsverksamhet har varit större än vad kommunen har klarat att bära i 
sig själv. En hög kapitalskuld inkräktar på det ekonomiska utrymmet i form av räntekostnader och 
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minskar kommunens finansiella utrymme. Då kommunen inte äger sina verksamhetsfastigheter bör 
kommunens låneskuld ligga på en betydligt lägre nivå än i dagsläget. För att räntesäkra delar av det 
upplånade kapitalet används räntederivat. Snitträntan landar på 0,56 procent jämfört med 1,26 
procent föregående år och den genomsnittliga räntebindningen är vid bokslutstillfället 5,99 år 
jämfört med 4,6 år 2020. 
 
En höjning av både den korta och långa räntan med en procentenhet skulle ge ökade 
räntekostnader vid fullt genomslag med 2,15 mnkr år 2022. Genom ingångna derivatavtal har 
ränterisken minskats. En procentenhets höjning av marknadsräntorna innebär att kommunens 
räntekostnad ökar med 0,3 mnkr år 2022 
  
 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Årets budgeterade resultat är 13,5 mnkr och utfallet blev 71,7 mnkr, vilket innebär en 
budgetavvikelse med 58,2 mnkr. I utfallet återfinns jämförelsestörande poster med 14,6 mnkr. 
Exkluderar vi de jämförelsestörande posterna är utfallet 86,2 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse 
på 72,7 mnkr.  
 
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så 
nära noll som möjligt. Avvikelser på plus eller minus 1 procent utgör normalt inga större problem 
utan det är stora negativa budgetavvikelser på nämndsnivå som bör undvikas. Totalt sett redovisar 
den skattefinansierade nämndverksamheten en positiv avvikelse på 19,7 mnkr jämfört med budget 
vilket motsvarar 2,3 procent.  
 
Nämndernas prognossäkerhet är en viktig parameter för kommunens styrning och kontroll. Under 
året har prognossäkerheten varit låg och präglats av försiktiga bedömningar. I tertialrapport 1 
redovisades ett prognostiserat underskott för nämndverksamheten på 3,5 mnkr, i tertialrapport 2 
prognosticerades ett överskott motsvarande 3,9 mnkr och i controllerrapporten för oktober 
prognosticerades ett överskott på 4,8 mnkr.  

 
Finansiell analys koncern 
Kommunkoncernen uppvisar ett resultat på 76,6 mnkr, vilket är 38,7 mnkr högre jämfört med 
föregående år. Koncernen Lilla Edets Kommun omfattar förutom kommunen de tre bolagen AB 
EdetHus, Lefab och Soltak AB, samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 
Kommunens ägarandel i AB EdetHus är 100 procent, Lefab 50 procent, Soltak 25 procent och 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 30 procent.  
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Investeringar i materiella anläggningstillgångar 2021 2020 2019 
Koncernen 62,1 54,6 54,5 
  varav kommun 37,4 27,9 36,7 
  varav bolag, proportionerlig andel 24,7 26,7 17,8 

 
 
Investeringsnivå både inom koncernen liksom kommun har ökat jämfört med föregående år.  
 
Största delen av kommunens investeringar ligger inom vatten- och avloppsverksamheten samt 
väghållning. EdetHus står för huvuddelen av bolagens investeringsutgifter, investeringarna består 
av projekt och underhållsåtgärder avseende befintliga och nya fastigheter. 
 
Nedan följer en finansiell analys av koncernen och den sammanställda redovisningen. I en finansiell 
analys är det viktigt att ta hänsyn till både de kortsiktiga och långsiktiga perspektiven samt 
utvecklingen över tid. Den finansiella analysen för koncernen nedan visar sammantaget på ett 
förbättrat finansiellt handlingsutrymme jämfört med föregående år. 
 
 

Resultat – Kapacitet 
Omsättning och resultat 2021 2020 2019 
Omsättning koncern (eliminerad) 1 195,1 1 140,3 1 091,0 
  Omsättning kommun (ej eliminerad) 1 117,3 1 061,8 1 001,7 
  Omsättning bolag (ej eliminerad, proportinerlig) 196,0 183,3 194,0 
Resultat koncern (eliminerat) 76,6 37,9 -9,9 
  Resultat kommun (ej eliminerad) 71,7 43,2 -15,8 
  Resultat bolag (ej eliminerad, proportionerlig) 5,9 1,3 5,7 

 
 
Nettoomsättningen (intäkterna) har stadigt ökat varje år. Ökningen i koncernen består av ökade 
generella statsbidrag i kommunens resultaträkning. Bolagens omsättning har ökat jämfört med 
föregående år. 
 
Driftskostnadsandel, koncern 2021 2020 2019 

Verksamhetens intäkter och kostnader netto 84,0% 87,2% 92,5% 
Av- och nedskrivningar 6,3% 6,3% 6,9% 

Driftskostnadsandel före jämförelsestörande 
poster och finansnetto 90,3% 93,9% 99,4% 
Finansnetto 1,4% 1,8% 1,8% 
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Driftskostnadsandel efter finansnetto 91,7% 95,7% 101,2% 
Jämförelsestörande poster netto -1,7% 0,3% 0,5% 
Driftskostnadsandel 90,1% 96,1% 101,8% 

 
 
 
Koncernens intäkter och kostnader tar 84,0 procent av skatteintäkterna i anspråk, en förbättring 
med 3,2 procentenheter jämfört med 2020. Vidare tog avskrivningarna inklusive nedskrivningar 
6,3 procent i anspråk vilket var samma som föregående år.  
 
Finansnettot är 1,4 procent vilket innebär att de finansiella kostnaderna var högre än de finansiella 
intäkterna. Detta innebär att verksamhetens nettokostnader och finansnetto tog 91,7 procent av 
skatteintäkterna i anspråk, vilket ger ett positivt resultat. Måttet har förbättrats jämfört med 
föregående år.  
 
De jämförelsestörande posterna uppgick till -1,7 procent under 2021. Det innebär att kommunens 
driftskostnadsandel och finansnetto tog 90,1 procent av skatteintäkterna i anspråk, vilket är en 
förbättring med 6,0 procentenheter jämfört med 2020.   
 
 

Självfinansieringsgrad av investeringar 2021 2020 2019 
Investeringsvolym (mnkr) 96,1 54,6 54,5 
Investeringsvolym/bruttokostnader 9,3% 5,3% 5,3% 
Investeringar/avskrivningar 163,4% 95,3% 95,1% 
Självfinansieringsgrad  100,3% 89,6% 87,0% 

 
Koncernens investeringar uppgick till 62,1 mnkr, vilket är något högre än föregående år.  
 
Investeringsvolymen i förhållande till bruttokostnaderna har ökat med 0,7 procent jämfört med 
föregående år. Både kommunen och de övriga bolagen har ökat sin investeringsvolym jämfört med 
föregående år. 
 
Självfinansieringsgraden (skattefinansieringsgraden) av investeringarna mäter hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med de intäkter som återstår när den löpande driften är 
finansierad. 100 procent innebär att koncernen kan finansiera samtliga investeringar som är 
genomförda under året. Detta skulle innebära att koncernen inte behöver låna till investeringar och 
att det långsiktiga handlingsutrymmet skulle stärkas. Självfinansieringsgraden av investeringarna 
uppgick under 2021 till 155,2 procent jämfört med 177,1 procent år 2020. Minskningen beror på 
att bolagen och kommunen har ökat investeringsvolym samtidigt som resultatet är fortsatt positivt. 
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Årets utrymme till egen finansiering av koncernens investeringar uppgick till 96,4 mnkr. 
Föregående år var utrymmet 48,9 mnkr, en högre siffra tack vare det positiva resultatet i koncernen.  
 

Risk - Kontroll 
 
Kassalikviditet 2021 2020 2019 
Kassalikviditet 128% 111% 85% 

 
Kassalikviditeten förstärktes betydligt under 2021 efter att ha legat på en jämn nivå de senaste åren. 
En kassalikviditet under 100 procent innebär att de kortfristiga skulderna är högre än kortfristiga 
fordringar och likvida medel. Kassalikviditeten är ett mått på koncernens kortsiktiga 
handlingsberedskap. I detta nyckeltal relateras koncernens omsättningstillgångar som ska omsättas 
inom ett år till de skulder som ska omsättas inom ett år. Kassalikviditeten bör aldrig analyseras som 
ett eget nyckeltal utan ställas i relation till soliditetens utveckling. En ökande kassalikviditet i 
kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att koncernens totala 
finansiella handlingsutrymme har stärkts. 
 
 
 
Soliditet 2021 2020 2019 
Soliditet 18,3% 12,6% 10,6% 
Soliditet inkl ansvarsförbindelse 3,0% -3,0% -6,0% 

 
 
 
Koncernens soliditet ökade något 2021 på grund av det positiva resultatet. Det är framförallt 
kommunens resultat som påverkar soliditeten i positiv riktning. 
 
 
Låneskuld 
 
Koncernens totala låneskuld uppgår till 891,6 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med 2020. 
Under året har lån amorterats med motsvarande 43 mnkr i koncernen. Av koncernens totala 
låneskuld står AB EdetHus för 659,4 mnkr vilket beror på att övervägande delen av kommunens 
verksamhetslokaler ägs av AB EdetHus. AB EdetHus genomsnittliga ränte-bindningstid, inklusive 
ränteswapar var vid årsskiftet 4,6 år (föregående år 4,9 år) och genomsnittliga räntan var 0,95 
procent (föregående år 1,0 procent). 
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Finansiella nettotillgångar 2021 2020 2019 
Finansiella nettotillgångar -838,7 -913,5 -966,5 

 
De finansiella nettotillgångarna har förbättrats under året. Omsättningstillgångarnas ökningstakt 
har varit större skuldernas.  
 

Balanskravsresultat 
Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och landsting budgetera så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen 
för det året anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 
12 § kommunallagen. Fullmäktige får dock besluta om att en reglering av ett negativt resultat inte 
ska göras om det föreligger synnerliga skäl, om orealiserade förluster i värdepapper uppstått eller 
om det finns andra synnerliga skäl. En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för 
att fastställa om balanskravet är uppfyllt.  
 

Balanskravsutredning 
Balanskravsutredning, mnkr 2021 2020 2019 
Årets resultat enligt resultaträkningen 71,7 43,2 -15,8 
 - samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 -0,6 
 + realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
 + realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
 +/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

 +/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 71,7 43,2 -16,4 
 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)  -7,9  
Balanskravsresultat 71,7 35,3 -16,4 

 
 
2021 års balanskravsresultat uppgår till 71,7 mnkr. Tidigare avsättningar till 
resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 12,1 mnkr. Enligt kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR högst uppgå till 20 mnkr. Efter 2020 års 
avsättning uppnådde kommunen högsta avsättningen på 20 mnkr. 
 
 

 
 

278



   
 

Årsredovisning 2021-12-31 

     
 
 

78 
 

Resultaträkning  
 

Resultaträkning      
  Kommunkoncern Kommun 
Belopp i Mnkr Noter 2021 2020 2021 2020 

       
Verksamhetens intäkter 2,4 267,0 263,7 193,1 185,2 
Verksamhetens kostnader 3,4,5 -1 043,2 -1 028,0 -1 022,9 -1 002,8 
Avskrivningar och nedskrivningar 6 -58,5 -58,8 -20,2 -20,0 
Verksamhetens nettokostnader   -834,7 -823,1 -850,0 -837,6 

       
Skatteintäkter 7 699,1 666,6 699,1 666,6 
Generella statsbidrag och utjämning 8 225,1 210,0 225,1 210,0 
Verksamhetens resultat   89,5 53,5 74,2 39,0 

       
Finansiella intäkter 9 1,2 0,9 4,4 12,2 
Finansiella kostnader 10 -14,1 -16,5 -7,0 -8,0 
Resultat efter finansiella poster   76,6 37,9 71,7 43,2 

       
Årets resultat   76,6 37,9 71,7 43,2 

 

Balansräkning 

  Kommunkoncern Kommun 
Tillgångar (belopp i mnkr) Noter 2021 2020 2021 2020 
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 11 5,9 10,1 0,9 0,9 
Pågående projekt avseende immateriella 
anläggningstillgångar 12 0,0 0,2 0,0 0,2 
Materiella anläggningstillgångar       
    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 1 017,4 1 020,9 357,9 356,2 
    Maskiner och inventarier 14 79,9 60,0 26,4 24,8 
    Pågående nyanläggningar 15 35,3 31,2 17,0 3,3 
Finansiella anläggningstillgångar 16 10,8 10,7 57,1 57,0 
Summa anläggningstillgångar   1 149,3 1 133,1 459,2 442,4 

       
Bidrag till statlig infrastruktur 17 1,2 1,8 1,2 1,8 
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Omsättningstillgångar       
Varulager, Exploateringsfastigheter mm 18 22,4 22,0 21,8 21,5 
Fordringar 19 177,1 131,1 134,5 107,5 
Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassa och bank   128,4 151,1 89,2 109,9 
Summa omsättningstillgångar   327,9 304,2 246,4 238,9 

       
Summa Tillgångar   1 478,4 1 439,1  705,9  683,1  

      
 
 
 
       

Eget kapital, avsättningar & skulder      Kommunkoncern Kommun 
(belopp i mnkr) Noter 2021 2020 2021 2020 
Eget kapital        
Årets resultat   76,6  37,9 71,7 43,2 
Resultatutjämningsreserv    20,0 20,0 20,0 20,0 
Övrigt eget kapital    173,7 123,7 132,4 89,2 
Summa eget kapital      270,3 181,6 224,1 152,4 

        
Avsättningar        
Avsättningar till pensioner 20  18,3 16,5 12,9 12,5 
Övriga avsättningar 20  14,1 14,2 7,4 7,5 
Summa avsättningar   32,4  30,7 20,4 20,0 

        
Skulder        
Långfristiga skulder 21  936,2 973,5 257,0 295,0 
Kortfristiga skulder 22  239,4 253,3 204,5 215,7 
Summa skulder    1 175,7 1 226,8 462,4 510,7 

        
Summa eget kapital och skulder    1 478,4 1 439,1  705,9  683,1  
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Kassaflödesanalys 

   Kommunkoncern Kommun 
Belopp i mnkr Noter   2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten        
Årets resultat    76,6 37,9 71,7 43,2 
Justering för avskrivning och nedskrivning 6  58,6 58,8 20,2 20,0 
Justering för gjorda avsättningar 20  1,8 7,9 0,4 6,0 
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster 26  -0,6 9,1 2,5 10,2 

        
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital    136,4 113,7 94,8 79,4 

        
Ökning(-)  minskning(+) av kortfristiga fordringar 19  -45,8 14,7 -27,9 1,7 
Ökning(-)  minskning(+) av förråd, lager och         
exploateringsfastigheter 18  -0,5 0,2 -0,3 0 
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder 22  -453,5 20,9 -10,3 20,9 

        
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -499,8 149,5 56,2 102,0 

        
Investeringsverksamheten        
Investering i immateriella anläggningstillgångar 11,12  -1,3 -0,3 -0,4 -0,1 
Investering i materiella anläggningstillgångar 13,14,15  -60,8 -54,3 -37,0 -27,8 
Investeringsbidrag 13,14,15  1,0 0,6 1,0 0,5 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar,     0,9 0,0 0,0 0,0 
omklassificering 13,14,15  0,0 3,6 0,0 1,8 
Minskning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 16  0,0  -0,5 0,0 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -60,2 -50,4 -36,9 -25,6 

        
Finansieringsverksamheten        
Nyupptagna lån 21  2,3 50,0 0,0 50,0 
Amortering av lån 21  -45,0 -48,8 -40,0 -20,0 
Ökning(-)  minskning(+) av långfristig fordringar    443,5 -0,7 0,0 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    400,8 0,5 -40,0 30,0 

        
Årets kassaflöde    -22,7 99,6 -20,7 106,4 
Likvida medel vid årets början    151,1 51,5 109,9 3,5 
Likvida medel vid årets slut    128,4 151,1 89,2 109,9 
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Förändring av likvida medel    -22,7 99,6 -20,7 106,4 

        
       

 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 
Kommunen följer i all väsentlighet Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) 
samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
Redovisning av intäkter sker normalt enligt följande:  

• Omsorgsavgifter, i samband med faktureringen, vilket för förskoleverksamheten innebär att 
intäkter redovisas samma månad som brukandet av tjänsten. För övrig 
omsorgsverksamhet innebär det att intäkten redovisas månaden efter att tjänsten 
levererats. Vid varje bokslutsperiod periodiseras avgifterna till samma månad som 
brukandet av tjänsten. 

• Renhållnings- och VA-avgifter, periodisering för varje aktuell brukarperiod. 
• Anläggnings-/anslutningsavgifter, 100 procent skuldförs för att intäktsförs i takt med 

avskrivning av investeringsobjektet. 
• Försäljning av fastigheter, om det är en anläggningstillgång avförs det bokförda värdet och 

skillnaden gentemot försäljningspris påverkar resultatet. Om det avser en 
exploateringsfastighet intäktsförs inbetalningen och kostnad för såld tomt samma 
period. 

• Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag, inkomster som kräver motprestation redovisas 
som en skuld fram till dess att motsvarande kostnad uppstått. Först då sker 
intäktsföring. 

• Skatteintäkter, bidrag ur utjämningssystemen och kommunal fastighetsavgift periodiseras enligt de 
uppgifter som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisar för avsedd period. 

 
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den 
period de hänför sig. Inga kostnader för upptagande av lån belastar anskaffningskostnaderna av 
anläggningstillgångar.  
 
Leasingavtal, de avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med 2019-
01-01 redovisar Lilla Edets kommun i enlighet med RKR R5. Samtliga leasingavtal tecknade före 
2019-01-01 redovisas som operationella. Finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och 
förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Samtliga hyresavtal 
avseende byggnader och fastigheter följer samma redovisningsprincip. 
 
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivningarna baseras på beräknad livslängd och påbörjas den månad 
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som tillgången tas i bruk. För materiella anläggningstillgångar tillämpas främst följande 
avskrivningsperioder: 
 

• immateriella anläggningstillgångar 3, 5 eller 10 år 
• maskiner och inventarier 3, 5,10 eller 25 år  
• fastigheter, mark och anläggningar 20, 25, 30, 50 eller 70 år  

 
För att tas upp som en anläggningstillgång krävs en livslängd över tre år samt en utgift överstigande 
ett halvt prisbasbelopp (24 tkr). Från och med 2015 infördes komponentavskrivning på 
nyinvesteringar och under 2016 genomfördes en genomlysning av historiska tillgångar. Det arbetet 
fortgick under 2017 och 2018. Programvaror redovisas under immateriella anläggningstillgångar.  
 
Avskrivningstider per anläggningstyp 
Programvaror 3-10 år 
Datorer och servrar 3-5 år 
Övriga maskiner och inventarier 3-25 år 
Fordon 5-20 år 
Byggnader 25-70 år 
Gator, vägar, broar 20-70 år 
VA-anläggningar, ledningar 20-50 år 
Gatubelysning 20-30 år 
Fritidsanläggningar 10-50 år 
Parkanläggningar 20-50 år 
Mark ingen avskrivning 

 
Finansiella tillgångar och skulder hanteras enligt fastställd finanspolicy som kortfattat innebär 
att placering kan ske hos svenska staten, svenska kommuner, svenska banker/hypoteksinstitut och 
utländska banker med etablerad marknad i Sverige. Upplåning sker i svensk valuta med en struktur 
där 50 procent av portföljen inte bör förfalla inom det närmaste året och minst tre långivare 
eftersträvas. Kapitalet upplånas huvudsakligen via Kommuninvest. Genomsnittlig räntebindning 
får inte understiga ett år och inte överstiga sju år. Standardiserade ränteswappar är tillåtna 
derivatinstrument.  
 
Kommunens finansiella ställning analyseras med hjälp av den så kallade RK-modellen. Den 
bygger på de fyra aspekterna finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden och kontroll 
över den finansiella utvecklingen. Med hjälp av dessa fyra aspekter kan finansiella problem 
identifieras och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning.  
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Detaljplaneutgifter inom ett exploateringsprojekt som avser investeringsprojekt har redovisats 
som en anläggningstillgång till och med 2019-12-31 vilket strider mot RKR R4. Enligt RKR R4 ska 
utgift för detaljplaner redovisas som en kostnad, beloppet uppgår till 0,4 mnkr 2019. Från och med 
2020-01-01 redovisas detaljplanekostnader som en kostnad i resultaträkningen i enlighet med 
rekommendationen.  
 
Sammanställd redovisning, i den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund vars omsättning minst uppgår till 2 procent av kommunens skatter och 
statsbidrag. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
anskaffningsvärdet av aktier i dotterföretag har avräknats mot det matematiska värdet vid 
förvärvstidpunkten med proportionell konsolidering. Detta medför att endast den ägda andelen av 
företaget konsolideras. Förutom kommunen och Soltak AB ingår även det helägda dotterbolaget 
AB EdetHus, fjärrvärmebolaget Lefab med 50 procent samt Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund med 30 procent. Affärstransaktioner mellan bolagen och kommunen har 
eliminerats i samband med upprättandet av balans- och resultaträkning. Någon värdering av 
tillgångar och avskrivningsprinciper sker inte i och med upprättandet av den sammanställda 
redovisningen, utan den baseras på respektive bolags egna principer.  
 

Not 2 Verksamhetens intäkter 
 

 Kommunkoncern Kommunen 
Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020 
Försäljningsintäkter 55,1 55,8 19,5 17,0 
Varav jämförelsestörande försäljningsintäkt exploatering 2,7 2,1 2,7 2,1 
Taxor och avgifter 65,6 64,3 74,4 70,4 
Hyror och arrenden 45,5 55,0 15,0 15,1 
Bidrag från staten 69,7 80,8 75,6 79,7 
EU-bidrag  0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga bidrag 18,1 2,9 8,6 3,0 
Försäljning av anläggningstillgångar 0,6 0,2 0,0 0,0 
Varav jämförelsestörande, realisationsvinst 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga verksamhetsintäkter 5,9 4,7 0,0 0,0 
Summa 260,5 263,7 193,1 185,2 

 
 

Not 3 Verksamhetens kostnader 
 Kommunkoncern Kommunen 
Verksamhetens kostnader 2021 2020 2021 2020 
Entreprenader, köpt verksamhet -186,4 -194,1 -202,8 -210,4 
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Förändring inköp tomter samt värdeförändring  -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 
Varav jämförelsestörande kostnad exploatering 0,0 -0,2 0,0 -0,2 
Bidrag -24,1 -29,2 -24,1 -29,2 
Personalkostnader -625,7 -601,9 -586,1 -551,3 
Lokalhyror -14,3 -16,2 -88,4 -87,9 
Fastighet och anläggningskostnader -54,0 -48,6 -6,3 -5,9 
Bränsle, energi, vatten och hyra/leasing -9,8 -11,3 -13,8 -16,8 
Förbrukningsmaterial, livsmedel -31,9 -29,2 -20,2 -19,3 
Material, tele, transportmedel -18,0 -9,7 -6,7 -4,8 
Transporter, främmande tjänster -77,9 -79,8 -74,0 -70,9 
Förändring avsättning deponi -0,1 -6,1 -0,1 -6,1 
Skatt och bokslutsdispositioner -0,6 -1,8 0,0 0,0 
Summa -1 043,2 -1 028,0 -1022,9 -1002,8 

 
 

Not 4 Jämförelsestörande poster 
 Kommunkoncern Kommunen 
Jämförelsestörande poster 2021 2020 2021 2020 
Bland verksamhetens intäkter respektive        
kostnader ingår följande poster hänförliga      
till kommunens exploateringsverksamhet:      
Intäkter sålda tomter 2,3 2,1 2,3 2,1 
Skredområden, MSB  0,4 1,2 0,4 1,2 
Övriga exploateringsintäkter 0,2 0,7 0,2 0,7 
Kostnader sålda tomter -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Skredområden, MSB  -0,6 -1,8 -0,6 -1,8 
Övriga exploateringskostnader -6,6 -6,3 -6,6 -6,3 
Övriga jämförelsestörande intäkter och kostnader:     
Ersättning för höga sjuklönekostnader, statliga bidrag 0 9,0 0 9,0 
Ersättning för kostnader i samband med covid-19, 
statligt bidrag 0 7,7 0 7,7 

Sänkning arbetsgivaravgifter 0 0,6 0 0,6 
Kostnader i samband med covid 0 -11,7 0 -11,7 
Sjuklönekostnader, högre utfall jämfört med 2019 0 -3,8 0 -3,8 
Avsättning pensionsförsäkring  -10,1 0 -10,1 0 
     
Verksamhetens nettokostnader -14,6 -2,5 -14,6 -2,5 
     

Eftersom det statliga bidraget som kommunerna fick i samband med coronautbrottet numera ingår i det 
generella bidraget redovisar vi inte bidraget här för 2021. 
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Not 5 Leasing 
 Kommunkoncern Kommunen 
Leasing 2021 2020 2021 2020 
Leasingavgifter lös egendom     
Operationell leasing     
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     
Inom 1 år 7,0 3,7 3,1 2,9 
Senare än 1 år men inom 5 år 5,1 1,5 0,7 1,1 
Senare än 5 år 1,5 0,0 0 0,0 
Summa 13,6 5,2 3,8 4,0 

     
Finansiell leasing     
Totala minimileaseavgifter 1,9 1,0 1,9 1,0 
Framtida finansiella kostnader -0,1 0,0 -0,1 0,0 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 1,9 1,0 1,9 1,0 

     
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:    
Inom 1 år 0,6 0,2 0,6 0,2 
Senare än 1 år men inom 5 år 1,3 0,8 1,3 0,8 
Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa 1,9 1,0 1,9 1,0 

 
 

Not 6 Avskrivningar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Avskrivningar 2021 2020 2021 2020 
Avskrivningarna är planenliga och beräknas     
på tillgångarnas anskaffningsvärde.     
Immateriella tillgångar -4,8 -4,6 -0,3 -0,2 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -34,6 -37,6 -13,0 -12,4 
Maskiner och inventarier -18,5 -16,6 -6,4 -7,2 
Nedskrivning av anläggningstillgång 0 0,0 0,0 0,0 
Avskrivning leasingavtal -0,5  -0,5 -0,2 
Summa -58,4 -58,8 -20,2 -20,0 

 
 

Not 7 Skatteintäkter 
 Kommunkoncern Kommunen 
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Skatteintäkter 2021 2020 2021 2020 
Preliminär kommunalskatt 680,6 680,1 680,6 680,1 
Slutavräkning föregående år 2,3 -3,4 2,3 -3,4 
Preliminär avräkning innevarande år 16,2 -10,1 16,2 -10,1 
Summa 699,1 666,6 699,1 666,6 

 

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning 
 

 Kommunkoncern Kommunen 
Generella statsbidrag o utjämning 2021 2020 2021 2020 
Inkomstutjämning 151,9 140,6 151,9 140,6 
Kommunal fastighetsavgift 36,6 32,8 36,6 32,8 
Kostnadsutjämning -6,8 -16,6 -6,8 -16,6 
Bidrag för LSS-utjämning 0,7 6,9 0,7 6,9 
Regleringsbidrag 42,3 14,4 42,3 14,4 
Regleringsavgift 0 0 0 0 
Införandebidrag 0 3,1 0 3,1 
Generella bidrag från staten 0,4 28,8 0,4 28,8 
Summa 225,1 210,0 225,1 210,0 

 

Not 9 Finansiella intäkter 
 Kommunkoncern Kommunen 
Finansiella intäkter 2021 2020 2021 2020 
Utdelningar på aktier och andelar 0,0 0,0 0,9 8,2 
Ränteintäkter 0,6 0,9 0,6 1,0 
Borgensavgift dotterbolag 0,0 0,0 3,0 3,0 
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa 0,6 0,9 4,5 12,2 

 
 

Not 10 Finansiella kostnader 
 Kommunkoncern Kommunen 
Finansiella kostnader 2021 2020 2021 2020 
Räntekostnader -13,6 -16,1 -6,7 -7,6 
Ränta på pensionsavsättning -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
Övrigt -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Summa -13,9 -16,5 -7,0 -8,0 
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Immateriella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar     
Ingående anskaffningsvärde 25,4 26,0 2,3 2,3 
Inköp 0,4 0,2 0,4 0,1 
Försäljningar     
Utrangeringar     
Överföringar 0,0 0,2   
Utgående anskaffningsvärde 25,8 26,4 2,7 2,4 

     
Ingående ackumulerade avskrivningar -16,3 -11,7 -1,5 -1,4 
Försäljningar     
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets avskrivningar -4,6 -4,6 -0,2 -0,1 
Utgående ackumulerade avskrivningar -20,9 -16,3 -1,7 -1,5 

     
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0,0 0,0 0,0 
Försäljningar     
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets nedskrivningar/återföringar     
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0,0 0,0 0,0 

     
Utgående bokfört värde 4,9 10,1 1,0 0,9 
Avskrivningstider (genomsnittliga)   5,8 6,2 

     
Immateriella tillgångar     
Redovisat värde vid årets början 10,1 14,3 1,1 0,9 
Årets investeringar 0,4 0,2 0,4 0,1 
Utrangeringar och avyttringar     
Årets nedskrivningar     
Återförda nedskrivningar     
Årets avskrivningar -4,6 -4,6 -0,2 -0,1 
Övriga förändringar  0 0,2 0,0 0,0 
Redovisat värde vid årets slut 5,9 10,1 1,3 0,9 
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Not 12 Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Pågående projekt avseende immateriella 
anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 0,2 0,5 0,2 0,2 
Inköp 0,1 0,0 0,0 0,0 
Omklassificeringar 0,0 -0,3 0,0 0,0 
Utgående anskaffningsvärde 0,3 0,2 0,2 0,2 

 

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Mark, byggnader o tekniska anläggn  2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 1 616,1 1 592,0 566,4 543,6 
Inköp 22,5 21,1 14,7 19,1 
Försäljningar -3,0 -0,7   
Utrangeringar     
Överföringar 0,0 3,7 0,0 3,7 
Utgående anskaffningsvärde 1 635,6 1 616,1 581,1 566,4 

     
Ingående ackumulerade avskrivningar -580,2 -542,6 -210,2 -197,7 
Försäljningar 2,0 0,4   
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets avskrivningar -38,3 -38,0 -13,0 -12,5 
Utgående ackumulerade avskrivningar -616,5 -580,2 -223,2 -210,2 

     
Ingående ackumulerade nedskrivningar -15,0 -15,4 0,0 0,0 
Försäljningar     
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets nedskrivningar/återföringar 0,4 0,4   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -14,6 -15,0 0,0 0,0 

     
Utgående redovisat värde  1 020,9 357,9 356,2 
Avskrivningstider (genomsnittliga)   43,3 39,2 

 

Not 14 Maskiner och inventarier 
 Kommunkoncern Kommunen 
Maskiner och inventarier   2021 2020 2021 2020 
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Ingående anskaffningsvärde 230,7 223,5 77,6 71,4 
Inköp 35,1 8,4 7,4 6,2 
Försäljningar     
Utrangeringar -11 -1,2   
Omklassificering finansiell leasing     
Överföringar     
Utgående anskaffningsvärde 254,8 230,7 85,0 77,6 

     
Ingående ackumulerade avskrivningar -170,7 -155,3 -52,8 -45,5 
Försäljningar 10,2 1,2   
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets avskrivningar -15,4 -16,6 -6,4 -7,3 
Utgående ackumulerade avskrivningar -175,9 -170,7 -59,2 -52,8 

     
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0,0 0,0 0,0 
Försäljningar     
Utrangeringar     
Överföringar     
Årets nedskrivningar/återföringar     
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0,0 0,0 0,0 

     
Utgående redovisat värde 78,9 60,0 25,8 24,8 
Avskrivningstider (genomsnittliga)   13,3 10,7 

 

Not 15 Pågående projekt avseende materiella anläggningstillgångar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Pågående projekt avseende materiella 
anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020 
Ingående balans 31,2 11,8 3,3 6,2 
Inköp 29,0 25,1 15,7 2,6 
Omklassificeringar -25,0 -5,7 -2,1 -5,5 
Utgående balans 35,2 31,2 16,9 3,3 

 

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 
 

 Kommunkoncern  Kommunen   
Finansiella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020 
Andelar i koncernföretag:     
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AB EdetHus   45,00 45,0 
Lilla Edets Fjärrvärme AB   1,00 1,0 
Soltak AB   0,90 0,9 
Summa andelar i koncernföretag 0 0,0 46,9 46,9 
Andelar i övriga företag:     
Kommuninvest 1 1,0 1,0 1,0 
Övrigt 0,1 0,1    
Summa andelar i övriga företag: 1,1 1,1 1,0 1,0 
Långfristig utlåning     
Förlagsbevis Kommuninvest 9,2 9,2 9,1 9,1 
Summa långfristig utlåning 9,2 9,2 9,1 9,1 
Uppskjuten skattefordran 0,4 0,4   
Utgående balans 10,7 10,7 57,0 57,0 

 
 

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur 
 Kommunkoncern Kommunen 
Bidrag till statlig infrastruktur 2021 2020 2021 2020 
Avfarten Ale Alvhem 2009-2023 7,0 7,0 7,0 7,0 
E20 Mariestad-Vårgårda 2015-2024 0,9 0,9 0,9 0,9 
Ackumulerad upplösning -6,2 -5,6 -6,2 -5,6 
Årets upplösning -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Utgående balans 1,2 1,8 1,2 1,8 

 

Not 18 Exploateringsfastigheter 
 Kommunkoncern Kommunen 
Exploateringsfastigheter 2021 2020 2021 2020 
Ingående värde 21,5 21,5 21,5 21,5 
Årets anskaffning 0,4 0,2 0,4 0,2 
Omklassificering till anläggningstillgångar (not 8)        
Omklassificering till långfristiga skulder (not 17)        
Kostnader sålda tomter -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Värdereglering        
Utgående balans 21,7 21,5 21,7 21,5 

 

Not 19 Kortfristiga fordringar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Fordringar 2021 2020 2021 2020 
Kundfordringar 37,4 23,6 7,8 10,2 
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Fordringar mot staten 54,5 41,8 54,5 41,8 
Fordran koncernföretag 0 0,0 0,0 0,0 
Övriga fordringar 3,9 1,9 0,0 0,0 
Förutbetalda kostnader 37,3 39,4 29,8 34,7 
Upplupna intäkter 22,5 12,3 22,5 8,9 
Momsfordran 20,3 12,2 19,9 11,9 
Utgående balans 175,9 131,1 134,5 107,5 

 

Not 20 Avsättningar 
 Kommunkoncern Kommunen 
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 2021 2020 2021 2020 
Pensioner     
Antal visstidsförordnanden     
 - Politiker   1,8 2,0 
 - Tjänstemän     -  

     
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 16,5 14,7 12,5 12,5 
Nyintjänad pension, varav     
- förmånsbestämd ålderspension     
- särskild avtalspension 2,4 1,9 0,9 0,5 
- efterlevandepension     
- övrigt     
Årets utbetalningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 
Ränte- och beloppsuppräkning 0,2 0,2 0,2 0,2 
Ändring av försäkringstekniska grunder     
Övrig post -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Minskning av avsättning genom tecknande av 
försäkring/Överföring till  stiftelse     
Ökning/minskning av avsättning med anledning av 
värdeförändring på stiftelsens tillgångar     
Förändring av löneskatt  0,5 0,1 0,1 
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 18,3 16,5 12,9 12,5 

     
Överskottsmedel i försäkringen   1,4 1,1 
Aktualiseringsgrad   97% 97% 

 

Not 21 Långfristiga skulder 
 Kommunkoncern Kommunen 
Långfristiga skulder 2021 2020 2021 2020 
Ingående balans banklån 932,3 931,1 255,0 225,0 
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Nyupptagna lån 2,3 50 0 50,0 
Amortering av lån -43 -48,8 -40 -20,0 
Utgående balans banklån 891,6 932,3 215,0 255,0 

        
Långfristig skuld finansiell leasing 2,4 1,0 2,4 1,0 
Övriga långfristiga skulder 40,4 40,2 39,5 39,0 
Summa långfristiga skulder 934,4 973,5 256,9 295,0 

 
Den långsiktiga finansieringen, dvs. både kort- och långfristiga skulder som förväntas kvarstå över 
tid, är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa 
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan 
räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för 
att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 
Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.  
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 165 MSEK (195). Den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,99 år (4,56) och den genomsnittliga 
effektiva räntan uppgår till 0,56% (1,26). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 3,1 MSEK 
(-7,6). Under året har ränteswapar om 80 MSEK stängts i förtid till ett värde om -4,4 MSEK. 
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i 
förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man 
istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 
Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar 
i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande 
via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger 
strategier och mål för riskhanteringen. 
Nedan framgår den långsiktiga finansieringens förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) 
avseende räntebindningen. 
  211231 201231 
Inom 0-1 år  50 60 
Inom 1-2 år  0 0 
Inom 2-3 år  15 80 
Inom 3-4 år  0 15 
Inom 4-5 år  0 0 
Inom 5-6 år  0 0 
Inom 6-7 år  20 0 
Inom 7-8 år  40 0 
Inom 8-9 år  60 40 
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Inom 9-10 år  30 60 
Summa:  215 255 
 

Not 23 Borgensförbindelser 
 Kommunkoncern Kommunen 
Borgens- och ansvarsförbindelser 2021 2020 2021 2020 
Lilla Edets kommun har gått i borgen för Kommuninvest på samma vis 
som  alla övriga kommuner som är medlemmar.        
Se även Kassaflödesanalys/Finansiella risker.        
Borgen för dotterbolag    663,1 674,1 
Borgen för utomstående 6,1 7,5 6,1 7,5 
Summa 6,1 7,5 669,2 681,6 

 

Not 24 Ansvarsförbindelser 
 
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp Kommunkoncern Kommunen 
bland skulder eller avsättningar 2021 2020 2021 2020 

Beräkningen sker enligt RKR. Inga särskilda pensionsavtal finns för 
tjänstemän.     

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt 222,8 229,0 222,8 229,0 
 - Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,0 5,5 3,0 5,5 
 - Ändring av försäkringstekniska grunder 4,1   4,1   
 - Pension till efterlevande        
 - Årets utbetalningar -10,5 -10,4 -10,5 -10,4 
 - Övrig post -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
 - Minskning av ansvarsförbindelse genom  -10,1   -10,1   
tecknande av försäkring/överföring till stiftelse        
 - Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med         
anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar        
 - Förändring av löneskatt 1,3 1,3 1,3 1,3 
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive  
löneskatt 210,5 225,3 210,5 225,3 

 
 

Not 25 Derivatinstrument 
 Kommunkoncern Kommunen 
Derivatinstrument, marknadsvärde 2021 2020 2021 2020 
Ränteswapar -3,1 -31,6 -3,1 -7,6 
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Valutaterminskontrakt        
Summa -3,1 -31,6 -3,1 -7,6 

 

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 Kommunkoncern Kommunen 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2021 2020 2021 2020 
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0,7 0,5 0,7 0,5 
Upplösning periodiserade intäkter 2,6 10,3 2,6 10,3 
Aktiverat arbete -0,8 -0,6 -0,8 -0,6 
Avsättning pensionsförsäkring        
Justering för reavinst/reaförlust        
Nytt koncernbolag Soltak        
Nedskrivningar/utrangeringar        
Justering för uppskjuten skatt -0,1 -1,1     
Summa 2,4 9,1 2,5 10,2 

 
 

Not 27 Särredovisningar 
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, se avsnitt VA- 
och avfallsverksamheten.  
 
Särredovisning har även upprättats för de kommunala bolagen samt räddningstjänstförbund. 
Särredovisningarna finns tillgängliga i kommunens diarie: 

• AB EdetHus, tel 0520-49 41 00 www.edethus.se 
• LEFAB, tel 0520-146 00, www.lillaedetsfjarrvarme.se 
• SBRF, tel 010-471 44 00, www.sbrf.se 
• Soltak AB, tel 0771-180 810, www.soltakab.se   

 

Not 28 Räkenskapsrevision 
Total kostnad för räkenskapsrevision: 437 tkr  
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna: 60 tkr 
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning för räkenskapsår 2021. 
Den totala kostnaden för revision uppgår till 805 tkr för år 2021, varav kostnad för sakkunnigt 
biträde uppgår till 719 tkr. 
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Nyckeltal 
  Kommunkoncern  Kommun 
Nyckeltal 2021 2020 2021 2020 

RESULTAT - KAPACITET       
Verksamhetens nettokostnader / skatteintäkter och 
generella statsbidrag 91% 94% 92% 96% 
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och generella 
statsbidrag 6% 7% 2% 2% 
Finansnettos andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag 1% 2% 0% 0% 
Kostnadernas andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag 99% 102% 94% 97% 

       
Årets resultat / skatteintäkter och generella statsbidrag 8% 4% 9% 5% 
Årets resultat / eget kapital 26% 21% 32% 28% 
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 155% 90% 253% 231% 
Investeringsvolym / nettokostnader 7% 7% 4% 3% 
Avskrivningar / nettoinvesteringar 96% 109% 56% 73% 

       
Soliditet 18% 13% 32% 22% 
Förändring av eget kapital 49% 26% 47% 40% 

       
Soliditet inkl. hela ansvarsförbindelsen avs. pension 4% -3% 2% -11% 

       
Total skuld- och avsättningsgrad 82% 87% 68% 78% 
   varav avsättningsgrad 2% 2% 3% 3% 
   varav kortfristig skuldsättningsgrad 16% 18% 29% 32% 
   varav långfristig skuldsättningsgrad 63% 68% 36% 43% 

       
Skattesats 33,85 33,85 kr 33,85 kr 33,85 kr 
   varav primärkommunal, Lilla Edets kommun 22,37 22,37 kr 22,37 kr 22,37 kr 
   varav landstingskommunal, Västra Götalandsregionen 11,48 11,48 kr 11,48 kr 11,48 kr 

       
RISK - KONTROLL       
Kassalikviditet 128% 111% 109% 101% 
Balanslikviditet 137% 120% 120% 111% 
Borgensåtaganden / verksamhetens kostnader 1% 1% 65% 68% 
Rörelsekapital 89 mnkr 51 mnkr 41 mnkr 23 mnkr 
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Finansiella nettotillgångar -837 mnkr -912 mnkr -206 mnkr -262 mnkr 

     
 

Drift- och investeringsredovisning 

Driftsredovisning 
Kommunen uppvisar ett resultat på 71,7 mnkr för år 2021 (föregående år 43,2 mnkr) vilket är 58,2 mnkr bättre 
än budgeterat. Nämndernas nettokostnader uppgår till 835,5 mnkr (föregående år 825,0 mnkr) vilket är 19,7 
mnkr lägre än budgeterat, motsvarande 2,4 procent. 
 

  INTÄKTER KOSTNADER BUDGETAVVIKELSE 
  Utfall Budget Utfall Utfall Budget  Utfall Intäkter Kostnader Avvikelse 

Belopp i MnKr 2021 2021 2020 2021 2021 2020 Netto Netto Netto 
Fullmäktige/Revision 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,7 -1,6 0,0 0,2 0,2 
Jävsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,9 -1,6 0,0 0,4 0,4 
Kommunstyrelsen 20,1 19,1 21,5 -106,2 -109,0 -104,6 1,0 2,7 3,7 
Socialnämnden 75,2 57,0 75,0 -388,9 -369,3 -389,2 18,2 -19,6 -1,4 
Bildningsnämnden 50,9 43,4 49,7 -412,3 -422,9 -432,8 7,5 10,6 18,1 
Samhällsnämnden 13,7 10,9 11,3 -84,8 -80,7 -49,9 2,8 -4,1 -1,3 
Avgiftsverksamheten 53,8 52,9 49,5 -52,5 -52,9 -49,5 0,9 0,4 1,4 
Återställande tidigare underskott       -1,4   -2,5 0,0 -1,4 -1,4 
Summa nämnder 213,7 183,2 206,7 -1 049,2 -1 038,4 -1 031,7 30,5 -10,8 19,7 
Pensionskostnader 0,0 0,0 0,0 -54,2 -53,5 -46,2 0,0 -0,7 -0,7 
Semskuldsförändr och uppl löner 0,0 0,0 0,0 -1,5 -3,0 -1,7 0,0 1,5 1,5 
Personalomkostnader 0,0 0,0 0,0 33,5 29,0 33,2 0,0 4,5 4,5 
Befarade kundförluster 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kapitalkostnad 7,8 5,2 7,8 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 
Index 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 
Förändring avsättning deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 
Övriga intäkter och kostnader 2,9 0,0 0,9 -3,0 0,0 -0,5 2,9 -3,0 -0,1 
Övriga interna poster -31,0 0,0 -30,7 31,0 0,0 30,7 -31,0 31,0 0,0 
Summa verksamhet 193,4 188,4 185,0 -1 043,4 -1 068,2 -1 022,5 5,0 24,8 29,8 
Skatteintäkter  699,1 675,3 666,6 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 23,8 
Gen statsbidrag och utjämning 231,9 228,0 226,6 -6,8 -6,7 -16,6 3,9 -0,1 3,8 
Finansnetto 4,4 3,5 12,0 -7,0 -6,9 -7,9 0,9 -0,1 0,8 
Summa efter finansiering 1 128,8 1 095,2 1 090,2 -1 057,2 -1 081,8 -1 047,0 33,6 24,6 58,2 

 
 
 
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.  
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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. 
 
 
 
 
 
  
 

Investeringsredovisning  
 
 

Investeringsredovisning 2021-12-31, tkr        
  Utgifter sedan projektstart Varav: årets investeringar 

Färdigställda projekt Beslutad 
tot.budget 

Ack. 
utfall Avvikelse Årsbudget 

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse 
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Maskiner och inventarier                   
SON, Inventarier 540 473 67 540 0 438 0 438 102 
KS,  3 800 3 540 260 3 800   3 541   3 541 259 
UN, Volym 500 260 240 500   260   260 240 
UN, Arbetsmiljö 1 000 403 597 1 000   403   403 597 
UN, Utveckling 0 0 0 400   0   0 400 
KFN, Tillgänglighetsanpassning biliotek 850 391 459 850   391 -185 206 644 
VA, planerat underhåll avloppsanl. 355 169 186 169   169   169 0 

Fritid, traktor och snöplog   715       715   715 -715 

Fritid, säkerhetsåtgärder idrottshallar 75       75       

Summa maskiner och inventarier 7 045 6 026 1 809 7 259 0 5 992 -185 5 732 1 527 
                    

Immateriella anläggningstillgångar                   

UN,  Digitalisering 400 391 9 2 500 0 391 0 391 2 109 

Summa immateriella anl.tillgångar 400 391 9 2 500 0 391 0 391 2 109 

                   

Anläggningar                  

AVFALL, Anläggningar 38 38 0 38   38   38 0 
STADSMILJÖ, Slitlager, planerat underhåll 
gata 6 000 6 083 -83 6 000   6 083 -251 5 832 168 

STADSMILJÖ, Dagvattenanläggningar 500 473 27 500   473   473 27 

STADSMILJÖ, Gång- och cykelbanor 1 053 970 83 1 053   970   970 83 

STADSMILJÖ, Offentliga rum, Lekplatser 366 366 0 366   366   366 0 

STADSMILJÖ, ofördelat anslag 74 74 0 74   74   74 0 

VA, Nyinvesteringar 707 707 0 707   707 -607 100 607 

VA, Förnyelse - Rörnät 3 856 3 856 0 3 856   3 856   3 856 0 

VA, planerat underhåll vattenanl. 643 458 185 458   458   458 0 

VA, planerat underhåll avloppsanl. 866 866 0 866   866   866 0 

VA, ofördelat anslag 880 880 0 880   880   880 0 
Summa fastigheter och anläggn. 14 983 14 771 212 14 798 0 14 771 -858 13 913 885 
                    

Summa färdigställda projekt 22 428 21 188 2 030 24 557 0 21 154 -1 043 20 036 4 521 

            
Investeringsredovisning 2021-12-31, tkr        

 
 

  Utgifter sedan projektstart Varav: årets investeringar 

Pågående projekt Beslutad 
tot.budget 

Prognos 
tot. 

utgift 
Prognos 
avvikelse Årsbudget 

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse 

Maskiner och inventarier                   
SON, inventarier 540 25 515 540   25   25 515 
UN,  500 140 360 500   140   140 360 
KS, Oförutsett 500 0 500 500 0 0 0 0 500 
Summa maskiner och inventarier 1 000 165 860 1 000 0 165 0 140 860 
                 0 
Immateriella anläggningstillgångar                0 
KS, Digitalisering 2 500 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 
Summa immateriella anl.tillgångar 2 500 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 
                 0 
Anläggningar                0 
UN, Kulturhuset Eden  354 -354     354   354 -354 
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AVFALL, Anläggningar 2 725 788 1 937 1 350   788   788 562 
STADSMILJÖ, Gång- och cykelbanor, 
trafiksäkerhet 224 224 0 847   224   224 623 
STADSMILJÖ, Upprustning Lödöse torg 4 800 397 4 403 4 800   152   152 4 648 
STADSMILJÖ, Offentliga rum, Lekplatser 6 710 604   604   604   604 0 
STADSMILJÖ, Oförutsett 1 927 32 1 895 1 927   32   32 1 895 
VA, Nyinvesteringar 4 078 60 4 018 2 000   60   60 1 940 

VA, Förnyelse - Rörnät 30 430 10 730 19 700 13 000   10 214   10 214 2 786 
VA, Förnyelse - Övr VA-anläggningar 1 000 0 1 000 1 000   0   0 1 000 
VA, planerat underhåll vattenanl. 6 943 835 6 108 1 500   835   835 665 
VA, planerat underhåll avloppsanl. 1 535 686 849 3 000   686   686 2 314 
VA, Ofördelat anslag, oförutsett 2 850 1 470 1 380 3 000   1 470   1 470 1 530 
VA, Utbyggnad nytt VA-system  1 000 178 822 4 500   178   178 4 322 
VA, Exploateringsinvesteringar 1 200 0 1 200 1 200   0   0 1 200 
Summa fastigheter och anläggn. 65 422 16 358 42 959 38 728 0 15 597 0 15 597 23 131 
                    
Summa pågående projekt 68 922 16 523 46 319 42 228 0 15 762 0 15 737 26 491 
                    
Summa investeringar 91 350 37 711 48 349 66 785 0 36 916 -1 043 35 773 31 012 
                    
Finansiel leasing   561       561   561 -561 
                   
                    

Netto investeringar 91 350 38 272 48 349 66 785 0 37 477 -1 043 36 334 31 012 

          
Investeringar koncern, kommunens andel       
AB EdetHus       21 322  21 322 0 
LEFAB       470  470 0 
SBRF       9 078  9 078 0 
Soltak       4 469  4 469 0 
Summa investeringar koncern 91 350 38 272 48 349 66 785 0 72 816 -1 043 71 673 31 012 

 
 
 
 
 
 
 
Årets investeringar uppgår till 36,3 mnkr vilket är 30,4 mnkr lägre än budgeterat. Den största 
avvikelsen, 9,0 mnkr, återfinns inom omläggning och utbyggnad av VA-anläggningar. 
SamhälIsnämnden står för 31,3 mnkr av kommunens investeringar, varav VA står för den största 
kostnaden på 20,2 mnkr. Det är fortsatt fokus på förnyelse av rörnät. Det är 3,9 mnkr som är 
färdigställt och 10,2 mnkr som har påbörjats, men inte färdigställts ännu. Därtill har planerat 
underhåll på vatten- och avloppsanläggningar genomförts för 2,8 mnkr.  
Stadsmiljö har gjort investeringar under året på 9,0 mnkr. Bland annat har två lekplatser och 
upprustning av gång- och cykelbanor gjorts. Statliga bidrag har erhållits på 0,9 mnkr.  
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Kommunfullmäktige tog beslut under 2020 att utöka dåvarande Kultur- och Fritidsnämnd om ett 
tilläggsanslag avseende säkerhetsåtgärder i idrottshallar vilket slutfördes under 2021, investeringen 
uppgick till 0,8 mnkr.  
Kommunstyrelsens investering för året avser inköp av drönare, där man överskred med 40 tkr. Två 
investeringar har tillkommit under året som inte ingår i investeringsbudgeten; elevdatorer samt 
tjänstemannadatorer 2021. KS har en buffert för oförutsedda investeringar på 0,5 mnkr, samt en 
budget för investering av immateriella anläggningstillgångar i form av digitalisering på 2,5 mnkr 
som inte nyttjats. Den totala avvikelsen mot investeringsbudgeten landar på ett överskott på 0,2 
mnkr. 
 
Socialnämnden nettoinvesteringar uppgår till 0,5 mnkr. Investeringarna består till största delen av 
nya inventarier samt en mobil lyft till hemtjänsten.  
Utbildningsnämndens investeringar uppgår till 2,4 mnkr. Investeringar för volymförändring och 
reinvestering består främst av inredning i form av möbler i förskolor och skolor. Investeringar för 
förbättrad arbetsmiljö har främst skett genom utbytta inventarier, säkerhets- och ljuddämpande 
åtgärder. Statliga investeringsbidrag på 0,2 mnkr har erhållits för tillgänglighetsanpassning av 
biblioteket. 
 
Koncernens investeringar uppgick till 35,3 mkr, vilket är lägre jämfört med föregående år då 
investeringsvolymen uppgick till 54,5 mnkr. AB EdetHus som äger merparten av kommunens 
fastighetsbestånd står för 21,3 mnkr av investeringarna. 
 

Not till drift- och investeringsredovisning 
Upplysning om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 
Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att kommunfullmäktige i budget anvisar 
resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. 
Kommunfullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och 
investeringarna. Ekonomisk plan och budget beslutas av kommunfullmäktige i juni inför varje 
verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar 
för sina ansvarsområden i november. 
 
Driftbudget 
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som 
nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter 
i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen 
beslutas av fullmäktige på nämndnivå. Omdisponering av anslag mellan nämnder samt 
tilläggsanslag kan endast beslutas av fullmäktige under året. 
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Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 
intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 
nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge 
de inte påverkar fullmäktiges nettoanslag. 
Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året 
utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. 
 
Investeringsbudget 
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. 
Kommunfullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, till exempel 
inventarier. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov. 
 
Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 
följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade 
genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår. 
Budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt samt ej genomförda projekt kan överföras till 
kommande års investeringsbudget på nämndens begäran. Ej förbrukade investeringsmedel som 
ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget. 
 
Bolagen 
Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna försäljningsintäkter 
och – när så är nödvändigt – med koncernbidrag. Bolagens verksamhet får endast i undantagsfall 
finansieras med skatter. 
Bolagens investeringar och deras finansiering regleras genom att fullmäktige för varje bolag årligen 
beslutar om en investeringsram och ett lånetak för kommande budgetår och de fyra efterföljande 
planeringsåren.  
 
Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper 
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del 
av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 
innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 
som köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 
 
Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som 
kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. 
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Dessa kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 39,5 procent av lönekostnaden. 
• kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden 
består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta 
på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 2,4 
procent, vilket motsvarar kommunens genomsnittliga ränta på externa lån. För 
information om avskrivningstider: se avsnittet redovisningsprinciper. 

 
Gemensamma kostnader fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering. 
De största posterna som interndebiteras är: 

• Transport/bil: debitering sker av bilpoolen till självkostnad, beräknad på milkostnad för 
olika fordon; 

• Kost: debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på 
portionspris. 

• IT och telefoni: debitering sker av IT-enheten beräknad på antal användare utifrån 
självkostnadsprincip. 

• Städ: debitering sker av kommunens städenhet utifrån kvadratmeter och timpris.  
 
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 
anläggningspersonals timkostnader.  
 
Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med 
årsredovisningens övriga delar 
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Exploateringsredovisning 
Exploateringsekonomi i kommunen utgör en affärsekonomi där kommunens beslut om utgifter 
över tid kan balanseras mot inkomster.  
Inkomsterna och utgifterna för respektive exploateringsprojekt för året 2021 redovisas närmare i 
tabellen nedan. 
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Totalt har fem tomter sålts under året. 
 
Tomtförsäljningar från exploateringsprojekt påverkar kommunens resultat genom att intäkter 
matchas mot kostnader för framtagandet av tomterna. Överskotten från exploateringsprojekt 
uppgår för året till 2 299 tkr. I överskottet ingår även mark utöver exploateringsområden som sålts 
för 180 tkr. Markförsäljningar utöver exploateringsprojekten påverkar resultatet direkt. Resultaten 
från samtlig markförsäljning framgår av tabellen nedan.   
 
Resultatpåverkande projekt 2021-12-31 

tkr 
 

Intäkter  Kostnader 
 

Resultat 
Ryrsboholm 0  0  0  
Stallgärdet* 2 300  -181  2 119  
Övrigt** 180  0  180  
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Summa 2 480  -181  2 299  
* Ström 1:197; Ström 1:191; Ström 1:199, Ström 
1:204       
** Hjärtum 14:86       
    
       

 

VA- och avfallsverksamheten 
VA och avfall ingår som en del i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 
Kommunens uppdrag är att producera och leverera dricksvatten och behandla avloppsvatten på 
ett miljöriktigt sätt. Lilla Edets kommun ansvarar också för insamling av hushållsavfall. 
Verksamheten är avgiftsfinansierad. 
 
VA-verksamheten 
VA-verksamheten visar för året ett överskott 1 567 tkr jämfört med budget och fördelas enligt 
nedanstående verksamheter.  
tkr Avvikelse 
Intäkter VA-verksamhet 38 637  
Vattenproduktion -6 504 
Rörnät -12 110 
Avloppsverksamhet -12 069  
Dagvatten -1 979 
VA-nyutveckling -350 
Kundtjänst -3 432 
Årets resultat 1 567 
 
VA-verksamheten visar för året en negativ avvikelse gentemot budget på 603 tkr. Det är ett lägre 
resultat än den senaste prognosen som visade på ett resultat på samma nivå som budget, dvs ett 
plusresultat på 2 170 tkr. Den enskilt största förklaringsfaktorn är att va-taxan har höjts, men även 
underhållsreparationer inom avlopp och vattenproduktion. 
 
I och med att VA-verksamheten gör ett överskott 1 567 tkr kan man återställa det historiska 
underskottet från 2018 på 1 358 tkr. 
 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 37 916 35 470 33 266 29 368 
Verksamhetens kostnader -24 295 -22 702 -21 983 -20 194 
Avskrivningar -7 687 -7 209 -6 838 -6 397 
Nedskrivningar 0 0 0 0 
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Finansiella kostnader -4 367 -4389 -4 273 -4 135 
Verksamhetens nettokostnad 1 567 1170 172 -1 358 

 
Balanserat resultat (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Ingående balans -1 359 -5 060 -6 414 -5 055 
Årets resultat VA-verksamheten 1 567 1170 172 -1 358 
Återställande av tidigare års underskott 
(skattefinansierat) 

 2 531       1 182 
 

Utgående balans 208 -1 359 -5 060 -6 414 
 

Avfallsverksamheten 
Avfallsverksamheten visar för året ett överskott på 1 439 tkr.  
Variansen inom de enskilda verksamheterna är stor, vilket framgår i nedanstående tabell.  
tkr Avvikelse 
Omhändertagande 14 132 
Slam, enskilda avlopp -274 
Insamling -6 817 
ÅVC -4 231 
Kundtjänst -1 371 
Årets resultat 1 439 

 
Avfallsverksamheten visar för året ett positivt resultat gentemot budget på 1 439 tkr. Höjning av 
taxorna har gjort att intäkterna har blivit något högre än förväntat samt att köpta tjänster har blivit 
lägre än vad som var budgeterat.  
 
Avfallsverksamhetens resultat för året innebär att det egna kapitalet ökar med 1 439 tkr. Det gör 
att avfallsverksamheten vid utgången av 2021 har ett överskott i det egna kapitalet på 1 954 tkr. 
 
Nedanstående tabell visar en resultaträkning för perioden 2018–2021.  
 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 17 955 15 716 14 537 12 842 
Återföring eget kapital, driftprojekt     
Återföring eget kapital, extra personal ÅVC     
Verksamhetens kostnader -16 423 -15 019 -14 472 -12 738 
Avskrivningar -77 -16 -5 -5 
Nedskrivningar  0 0 0 
Finansiella kostnader -16 -8 0 -19 
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Verksamhetens nettokostnad 1 439 673 60 80 
 

    
Nedanstående tabell visar utvecklingen av det egna kapitalet för avfallsverksamheten för åren 
2018–2021 
Balanserat resultat (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Ingående balans 515 -158 -218 6 

Återföring balanserat resultat, driftprojekt     
Återföring eget kapital, extra personal ÅVC    -304 
Årets resultat avfallsverksamheten 1 439Hö 673 60 80 

Utgående balans 1 954 515 -158 -218  
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Nämndernas verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Julia Färjhage (C) 
Vice ordförande: Annette Fransson (S) 
Förvaltningschef: Malin Krantz 
 

Kommunstyrelsen    
mnkr 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 20,1 21,5 21,8 
Verksamhetens kostnader -106,2 -104,6 -101,5 
Verksamhetens nettokostnad -86,2 -83,0 -79,7 
Nettokostnadsutveckling 3,8% 4,2% 13,0% 
Budgetavvikelse 3,7 6,3 -2,7 
Personalkostnader -29,5 -27,8 -30,4 

 
Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. 
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. 
Vid extraordinär händelse övertar kommunstyrelsen andra nämnders beslutanderätt i de frågor som 
rör den extraordinära händelsen. 
Vidare är ett av kommunstyrelsens grunduppdrag att leda och styra den långsiktiga samhälls-
utvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering 
som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för 
kommunens geografiska grunddata. 
 

Grunduppdrag och ekonomi 
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande instans med ansvar för hela kommunens 
styrning och utveckling. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för 
styrelsen finns sektor kommunledning med bland annat följande avdelningar: Administration, 
kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal, geodata samt planering- och exploatering. 
Sektor kommunledning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens 
ledning, styrning och uppsikt. Sektor kommunledning tar också fram styrdokument bland annat 
utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer. 
I styrelsens uppgift ingår att: 
• Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade 
rapporter i kommunfullmäktige 
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• Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare 
• Företräda kommunen som fastighetsägare 
• Initiera och färdigställa översiktligt och detaljerat planarbete och säkerställa bostads-
försörjningen 
• Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, säkerhetsfrågor 
samt folkhälsa 
• Ansvara för geografiska grunddata samt geoteknisk kartläggning av skredområden 
 
Kommunstyrelsens verksamheter inom samhällsutveckling kännetecknas av långsiktig och tidsnära 
planering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner med 
stöd av plan- och bygglagen. Till detta hör en funktion som samlar kommunens strategiska arbete 
med befolkningsprognos, bostadsförsörjning och lokalförsörjning.  
I egenskap av att vara kommunens markägare ansvarar en del av verksamheten för att sälja mark 
och fastigheter, utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom. 
Slutligen ansvarar verksamheten även för kommunens arbete med geoteknik och utgör ansvarig 
huvudman för kommunens geografiska grunddata. 
 
Kommunstyrelsen redovisar för helåret ett överskott mot budget på 3,7 mnkr, vilket är högre än 
det överskott på 2 mnkr som prognosticerades i tertial 2. Överskottet beror delvis på högre intäkter 
under året än budgeterat, främst inom verksamheterna Kommunledning, Kommungemensamt 
samt PEX. Den största delen av överskottet beror dock på lägre personalkostnader än budgeterat 
inom Politisk verksamhet, Kommunledning och PEX. För den köpta verksamheten redovisas ett 
underskott vilket beror på högre kostnader för räddningstjänsten än budgeterat. 
Under året fanns avsatta budgetmedel för Socialnämnden (1,5 mnkr) samt Bildningsnämnden (1,0 
mnkr) att eftersöka, där Socialnämnden valde att eftersöka och fick beviljat tillskott på 1,5 mnkr. 
De avsatta medlen till Bildningsnämnden har inte nyttjats och påverkar resultatet positivt med 1,0 
mnkr 
 
 

Måluppfyllelse 
 
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.  
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Av kommunstyrelsens 11 uppdrag är 8 uppdrag är färdigställda under året och tre uppdrag är delvis  
färdigställda. 
 
 
Kvalitet i grunduppdraget  
Målgruppsperspektivet 4 
Verksamhetsperspektivet 4 
Medarbetarperspektivet 4 
Ekonomiperspektivet 5 

  

Uppföljning av nämndens prioriterade mål  
Målområde nr 1: Effektiv resursanvändning 5 
Målområde nr 2: Attraktiv arbetsgivare 4 
Målområde nr 3: Digitalisering 3 
Målområde nr 4: Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens 
invånare 5 

Målområde nr 5: Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande 4 
Målområde nr 6: Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bildningsnämnden 
Ordförande: Anna Chorell (M) 
Vice ordförande: Martin Rapp (S) 
Sektorchef: Leif Gardtman  
 

Bildningsnämnden    
mnkr 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 50,9 51,0 45,4 
Verksamhetens kostnader -412,3 -421,7 -407,3 
Verksamhetens nettokostnad -361,4 -370,7 -361,9 
Nettokostnadsutveckling -2,5% 2,4% 8,5% 
Budgetavvikelse 18,1 -1,9 -17,1 
Personalkostnader -214,2 -213,6 -208,1 
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Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med 
barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen erbjuder 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola årkurs 1-9 samt grundsärskola. Nämnden ansvarar 
också för att gymnasiestudier erbjuds till kommunens ungdomar, samt har kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. 
 

Grunduppdrag och ekonomi 
Ekonomi övergripande 
 
Sektor bildning visar under året ett överskott jämfört med budget på 18,1 mnkr. Överskottet skapas 
av samtliga verksamheter förutom förskolan som ligger i balans under året. För grundskolan så 
förklaras överskottet i lägre personalkostnader som är en effekt av besparingspaketet som skedde 
under 2020. Utöver det så har intäkter kopplade till Covid-19 inkommit och ej lyckats omsättas 
fullt ut i personalkostnader på grund av pandemin. Ihop gav detta ett överskott på 4,1 mnkr för 
grundskolan. Barn och Elevhälsa gjorde överskott på 3,7 mnkr, det förklaras av lägre kostnader för 
tilläggsbelopp. Övergripande hade förmodade kostnader som uteblev vilket gav ett överskott på 
1,2 mnkr. För lärcentrum så var det lägre personalkostnader jämfört med budget samt lägre 
kostnader för köp av verksamhet som skapade överskottet på 1,2 mnkr. Gymnasiet fick ett 
överskott på 7,5 mnkr för året vilket består av: 1 mnkr mindre kostnader för köpta platser, 0,5 
mnkr för mindre särskoleplatser, 0,4 mnkr mindre kostnader för transport, 4,5 mnkr avser summa 
av felperiodiserade kostnader samt 1,1 mnkr högre intäkter som avsåg skolmiljarden där beslutet 
inkom efter att årets budget var lagd. KFN gör ett överskott på 0,4 mnkr vilket orsakas av låg 
aktivitetsnivå inom verksamheten under pandemin, samt vakanta tjänster under delar av året. 
 

Förskola 
 
Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år. 
Verksamheten regleras främst av Skollagen och Läroplanen för förskolan. I Lilla Edet finns 10 
kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i 
nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet. 
Totalt var 674 barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen mätning 2021-09-
15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal, avdelningar och bemanning 
förändras löpande under läsåret. Högst antal barn är inskrivna under våren och lägst antal under 
hösten. Lokalerna är dimensionerade efter antal barn under våren.  
Bildningsnämnden har även tillsynsansvar för fristående verksamheter, för vilka nämnden beviljat 
tillstånd.. 
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Grundskola 
Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamhet för kommunens barn i åldrarna 6-16 år. 
Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen. Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt 
Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 165 elever i förskoleklass och ca 1240 elever i grundskolan. Av 
dessa går ca 540 elever i fritidshemsverksamhet. 
Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 350 elever i skolor med annan 
huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun. Lilla Edets kommun har inte tillsynsansvar 
för fristående skolor, det ansvaret vilar på Skolinspektionen.  
 

Gymnasium 
Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på 
gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän.  
 

Gymnasiesärskola 
De 10 elever som är antagna i gymnasiesärskola har ingen särskild uppföljning för perioden. 

 Vuxenutbildning 
Antalet studerande och antal kurser på grundläggande och gymnasial nivå har under 2021 ökat. 
Fler betyg har utfärdats både på grundläggande och gymnasiala kurser. Samtidigt som fler har 
studerat har avbrotten ökat och fler har fått F i betyg. Att antalet studerande ökat kan vara en effekt 
av en högre arbetslöshet under pandemin. 
 

Måluppfyllelse 
 
Kvalitet i grunduppdraget  
Målgruppsperspektivet 4 
Verksamhetsperspektivet 4 
Medarbetarperspektivet 4 
Ekonomiperspektivet 5 

 
 

Andelen med behörighet till gymnasiet ska öka 4 
Kulturstrategi 4 

En väg in för föreningars kontakt med kommunen 4 

 
Andelen elever med behörighet till gymnasiet (yrkesprogram) var 2021 ca 80 %. Riksnivån för 2020 
var 84 %, och är ett rimligt mål att ta sikte på. Det finns stor oro för de elever som går i åk 7-9 från 
ht -21. Här pekar siffrorna inte åt rätt håll och stora insatser kommer behövas med samtliga 
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årskullar på högstadiet. Bland dessa grupper bedöms en coronaeffekt (hög andel distansstudier 
gynnar inte samtliga elever) ha slagit hårdare. 
 
Arbetet med att skapa en kulturstrategi är påbörjat men är ännu inte klart att redovisas som förslag 
till nämnd. Under 2022 behöver kompletteringar och uppdateringar genomföras och ny 
kulturstrategiplan bör kunna fattas beslut om i december 2022. Den planen beräknas kunna vara 
flerårig. 
 
En väg in för föreningars kontakt med kommunen är skapad genom att en person är anvisad som 
en väg in för föreningar. Implementering kvarstår dock samt en del kompletterande arbete där ev 
justeringar för vem som hanterar vissa bidrag behöver redas ut och fastställas. 
 
 
 
 
 

Samhällsnämnden 
Ordförande: Jörgen Andersson (C) 
Vice ordförande: Mats Nilsson (V) 
Sektorchef: Karin Holmström 
 

Samhällsnämnden    
mnkr 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 67,6 60,8 60,9 
Verksamhetens kostnader -138,7 -129,8 -125,9 
Verksamhetens nettokostnad -71,1 -69,0 -65,0 
Nettokostnadsutveckling 3,0% 6,3%   
Budgetavvikelse -1,3 -0,4 4,0 
Personalkostnader -55,7 -57,9 -53,0 

 
 
Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun ska nå en god och långsiktigt hållbar 
samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden är ansvarig för den 
offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och trafikfrågor. Nämnden ansvarar även för att 
teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, ska vara robust, säker och 
miljöanpassad. 
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Grunduppdrag och ekonomi 
 
Samhällsnämndens ansvar ligger idag, efter omorganisationen, inom sektor Samhälle. Dessförinnan 
låg ansvar kvar på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. Omorganisationen trädde i kraft 1 juni 2021.  
 
Året som gått har präglats av omorganisationen och alla dess följdeffekter i kombination med 
avsaknad av ordinarie förvaltningschef, avfallschef och controller. Detta sammantaget har varit och 
är fortsatt påfrestande för enhetschefer, men det har i viss mån även påverkat övriga medarbetare 
negativt. 
Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar på grund av 
snäva ekonomiska ramar. Samtidigt som verksamhetens anläggningar dras med både 
underhållsskulder och ett stort framtida investeringsbehov, främst inom VA-området och den 
offentlig utemiljön. 
Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter uppvisar underskott på 1,3 Mnkr för året 
gentemot budget. Detta förklaras främst av underskott inom stadsmiljö på 0.8 Mnkr, inom miljö 
och bygg på 0,2 Mnkr och inom kosten på 0,2 Mnkr. Orsaken till underskottet beror på minskade 
intäkter inom miljö- och byggverksamheten, ökade kostnader för vinterväghållning, gatubelysning 
och parker samt ökade livsmedelskostnader och volymökning inom kosten. 
 
Trots ett mindre underskott inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten i förhållande till 
budget har resultatet ändå gjort att tidigare års underskott har kunnat återställas utan att behöva 
återställas med skattemedel. Det balanserade resultatet inom VA-kollektivet innebär en utgående 
balans 2021 på dryga 0,2, Mnkr. 
 
Inom avfallskollektivet innebär året ett överskott. Överskottet innebär att den utgående balansen 
2021 för det balanserade resultatet inom avfallskollektivet är dryga 1,9 Mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
 
Samhällsnämnden har för år 2021 identifierat fyra prioriterade målområden att arbeta vidare med 
utifrån kommunens nuläge och förutsättningar.   
 
 
Uppföljning av nämndens prioriterade mål    
Prioriterat mål nr 1: VA-försörjning och avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar 
utveckling 3 

VA  
 2 Avfall 
Prioriterat mål nr 2: Offentlig miljö, anläggningar och lokaler ska vara trevliga och trygga samt 
säkra och funktionsdugliga 3 

Stadsmiljö 
 2 Lokaler 
 5 Lokalvård 
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Prioriterat mål nr 3: Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag 4 

  
Prioriterat mål nr 4: Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, ge variation och 
anpassas till målgruppens behov, bidra till en god hälsa och serveras i en trygg och trivsam 
miljö.  

4 
  

Mål 1 
Under året har verksamheten arbetat vidare med framtida vatten- & avloppsförsörjning med en ny 
inriktning efter beslutet om att avbryta samverkan med Trollhättan.  Flera utredningar och 
förstudier har påbörjats under året. 
Mål 2 
De berörda verksamheterna har under året i hög grad påverkats av omorganisationen. 
Verksamheterna har, utifrån sina respektive förutsättningar, kontinuerligt arbetat för att säkra 
anläggningar och skapa trygga och trivsamma miljöer. Verksamheterna strävar hela tiden efter att 
ta fram långsiktigt hållbara planer för hur verksamheten ska bedrivas, kompletterat med 
handlingsplaner och rutiner, för att nå hög kostnadseffektivitet 
Mål 3 
Handläggningstiderna för främst tillstånd till enskilda avlopp samt vissa miljöskyddsärenden har 
ökat jämfört med tidigare år. De nya rutinerna med en väldigt lång process för nämndärenden med 
ett arbetsutskott och efterföljande nämnd och stoppdatum som ligger ca en månad innan nämnd, 
gör att möjligheten att hålla lagstadgade handläggningstider har försämrats. Samtidigt så har 
kvalitetsarbete prioriterats och steg mot en högre rättssäkerhet och tydlighet har därigenom tagits. 
De försämrade resultaten i Insiktsmätningen för helåret 2020, främst för området bygglov, har vänt 
och vi ser i resultaten för 2021 en förbättring till en god nivå 
 
Mål 4 
På grund av att ny organisation inte sattes förrän sent saknades resurser i ledningen. Det i 
kombination med att vi är mitt i en pandemi som påverkar vård, omsorg, skola och förskola oerhört 
mycket, gör att de mål som handlar om att samverka med andra personalkategorier såväl som elever 
och barn, inte har kunnat genomföras. Kostdatasystemet är däremot upphandlat så denna punkt 
är genomförd. Alla måltider som serverats har trots detta varit säkra och kompletta vilket måste ses 
som det absolut grundläggande målet för verksamheten. 
 

Socialnämnden 
Ordförande: Zara Blidevik (M) 
Vice ordförande: Peter Spjuth (V) 
Sektorchef: Lotte Mossudd 
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Socialnämnden 

mnkr 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 75,2 75,0 67,5 
Verksamhetens kostnader -388,9 -375,5 -387,2 
Verksamhetens nettokostnad -313,7 -300,5 -319,8 
Nettokostnadsutveckling 4,4% -6,0% 3,4% 
Budgetavvikelse -1,4 8,0 -18,6 
Personalkostnader -261,1 -247,5 -244,6 

 
Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om 
socialnämnd avseende äldre- och handikappomsorg inklusive uppgifter enligt Lag om färdtjänst 
och Lag om riksfärdtjänst. Omsorgsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården och uppgifter som enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
åligger kommunen. Nämnden ansvarar också för den verksamhet som avses i Lag om 
bostadsanpassningsbidrag.  
 
I nämndens uppgift ingår vidare att:  

• aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde  
• verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs  
• verka för att former för brukarinflytande utvecklas  
• ansvara för egna personregister och eget diarium  
• lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör 

nämndens ansvarsområde  
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör 

nämndens verksamhetsområde  
• tillse att samordningsträffar mellan omsorgsnämnden, individnämnden samt förvaltnings-

chef genomförs 
 
Omsorgsnämnden är uppdelad i två huvudsakliga delar, äldreomsorg och funktionshinder. 
Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitik ska vara vägledande i omsorgen om de äldre 
som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv 
och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas 
med respekt. Inom äldreomsorgen finns särskilda boenden, hemtjänst, kostenhet, kommunal 
hälso/sjukvård, träffpunkt med mera. 
 
Funktionshinder/LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Utifrån lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt 
insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats. Inom funktionshinder finns 
gruppbostäder, serviceboende och korttidsboende. Även insatser enligt LSS såsom ledsagarservice, 
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kontaktperson, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år och avlösarservice i hemmet utförs. Utöver 
detta finns personlig assistans samt en enhet som verkställer daglig verksamhet med olika 
inriktningar. 
 
Grunduppdrag och ekonomi 
 
Socialnämndens uppdrag är att hjälpa invånare som av olika skäl behöver stöd eller hjälp i sin 
vardag. Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet 
ska främjas. Socialnämnden erbjuder vård, service, omsorg, omvårdnad och rehabilitering till äldre, 
sjuka och personer med funktionsnedsättning så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt 
och bra liv som möjligt. Insatser ges efter särskild biståndsbedömning. 
I Socialnämndens ansvar ingår också missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social 
barn- och ungdomsvård, insatser till personer med psykiska funktionshinder samt våld i nära 
relationer. Socialnämnden ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och 
riksfärdtjänst, tillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag samt arbetsmarknadsfrågor och 
mottagande av flyktingar.   
Socialtjänsten ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge medborgarna i Lilla Edets 
kommun rätt sociala insatser i rätt tid. Socialnämndens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet 
och främja att barn och unga växer upp under jämlika och trygga förhållanden. Med god kvalitet 
menas att arbetet bedrivs med hög tillgänglighet, respekt för den enskildes integritet och 
självbestämmanderätt. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, vetenskap och beprövad 
erfarenhet, av medarbetare med adekvat utbildning så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att 
uppnå uppsatta mål för verksamheten. Verksamhetens insatser sker på individ-, grupp- och 
strukturell nivå. Nära samarbete sker med andra aktörer inom området 
 
Socialnämnden redovisar för ett underskott på 1 377 tkr.  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar för 2021 på 2 mnkr, funktionsstöd ett underskott 
med 0,8 mnkr och vård och omsorg ett underskott med 3,1 mnkr. Övergripande redovisar ett 
överskott på 0,5 mnkr. 
Det redovisade underskottet hänförs till betydligt högre personalkostnader än budgeterat inom 
hemtjänst men även inom SÄBO, ökade kostnader för placeringar av barn och unga, köpta plaster 
inom funktionsstöd och personlig assistans. Åtgärder har tagits löpande under året för att minska 
underskottet för helåret. I tertial 2 redovisades ett prognostiserat underskott på 6,1 mnkr, därefter 
fick nämnden tillskott med 1,5 mnkr. Att nämnden nu redovisar ett bättre resultat beror delvis på 
effekt av vidtagna åtgärder men även på att vissa verksamheter varit stängda längre än 
prognostiserat och att vissa kostnader kunnat täckas av statsbidrag i högre utsträckning än beräknat 
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Måluppfyllelse 
 
Kvalitet i grunduppdraget   
Målgruppsperspektivet 4  
Verksamhetsperspektivet 4  
Medarbetarperspektivet 3  
Ekonomiperspektivet 4  
  

 
Uppföljning av nämndens prioriterade mål   
Prioriterat mål nr 1: Kompetensförsörjning äldreomsrog  3  
Prioriterat mål nr 2: Förebyggande arbete barn och unga  5  
Prioriterat mål nr 3: Förebyggande arbete äldre 3  
   

 
 
Målgruppsperspektivet 
 
För att personerna som har våra insatser ska känna sig trygga och säkra fortsätter arbetet med att 
minska avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria. Enhetscheferna följer tillsammans med SAS och MAS 
kontinuerligt upp avvikelser och vidtar åtgärder för att förebygga att fel görs. Dock har inte 
uppföljningarna i tillräckligt stor utsträckning kunnat fokusera på analys av vilka åtgärder som krävs 
för att förhindra att liknande händelser händer igen 
 
Verksamhetsperspektivet 
Resultatet från öppna jämförelser visar på att det saknas flera samordningsrutiner både internt och 
externt. Samordning sker i det dagliga arbetet men behöver formaliseras och implementeras i 
verksamheterna. Verksamhetsutvecklare inom Vård och omsorg/Funktionsstöd och en enhetschef 
inom Individ och familjeomsorgen har under året tagit fram en tydlig intern samverkansrutin 
 
Medarbetarperspektivet 
Kontinuerligt arbetsmiljöarbete och medarbetarinflytande sker utifrån den struktur som finns, på 
APT, genom policy och rutiner samt att risk- och konsekvensanalyser görs vid behov. Det finns 
ett bra samarbete mellan fackförbunden och arbetsgivaren både på enhetsnivå och 
förvaltningsnivå. Inom funktionsstöd har ett arbetssätt tagits fram där enhetscheferna kontinuerligt 
ställer frågan till medarbetarna om hur de upplever arbetsmiljön och inflytandet. Det har dock 
pågått för kort tid för att dra några slutsatser av detta ännu och pandemin har hindrat från att ha 
möten som vanligt, vilket inneburit en utmaning.  
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Ekonomiperspektivet 
För att minska kostnader för vård- och omsorg och funktionsstöd behövs ett förändrat arbetssätt 
och att omställningen går snabbt för att bland annat kunna möta ökningen av beslut enligt LSS. 
Insatser behöver finnas som möjliggör för äldre att bo kvar i ordinärt boende och parallellt med 
det arbetet möjliggöra bostäder som är mer anpassade för att kunna bo självständigt. Ett 
förebyggande arbeta har påbörjats vilket under en period kan innebära högre (dubbla) kostnader 
innan det fått effekt. Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt var planerad till 2021 men fick på 
grund av pandemin skjutas upp till våren 2022. 
Individ och familjeomsorgens omställningsarbete har gett önskad effekt och bör fortsätta enligt 
den strategi som utformats. Utifrån nuvarande förutsättningar med engagerad och kompetent 
personal ser det hoppfullt ut.  
 
Prioriterat mål nr 1: Kompetensförsörjning äldreomsrog 
 
Kompetensutveckling genomförs enligt plan och arbetsmiljöarbetet sker enligt årshjul. 
Det finns en stor utmaning i Lilla Edets kommun att få och behålla kompetent personal inom vård 
och omsorgs och funktionsstöd. Arbetet med att bygga upp en bemanningsenhet är klart och alla 
timanställda finns nu samlade under enhetschefen för bemanningen. Detta är ett led i att få en 
tydlig väg in och kvalitetssäkra hela rekryteringen och introduktionen. Alla semestervikarier 
rekryterades också av bemanningen.   
 
Prioriterat mål nr 2: Förebyggande arbete barn och unga 
 
Öppenvården har fortsatt utvecklats inklusive det förebyggande arbetet med tidiga hembesök till 
föräldrar med nyfödda barn samt då barnet är 8 månader, föräldrautbildningen ABC, 
Föräldracafé och arbete enligt lokal handlingsplan psykisk hälsa. 
Prioriterat är att analysera och omvärldsbevaka för att få fram en hållbar öppenvård som kan möta 
de behov som finns inom flera områden så som barn och familj, vuxna med missbruk och eller 
psykisk ohälsa samt att aktivitetscentrum, i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, ska kunna 
vara en del i arbetslinjen för de som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Prioriterat mål nr 3: Förebyggande arbete äldre 
En arbetsgrupp med tjänstemän, politiker och representanter från pensionärsorganisationer har 
under året arbetat med ”Framtidens boende för äldre” för att ta reda på vad äldre önskar och 
behöver för att kunna bo kvar hemma, må bra och leva självständigt. 
 
Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för alla medarbetare inom hemtjänst och rehab var 
planerad till 2021 men fick på grund av pandemin skjutas upp till våren 2022. 
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Överförmyndarnämnden 
Ledamot: Lars-Erik Anderström (M) 
Ersättare: Carin Thorén-Hansson (S) 
 
 

Överförmyndarnämnden    
mnkr 2021 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetens kostnader -1,5 -1,6 -1,6 
Verksamhetens nettokostnad -1,5 -1,6 -1,6 
Nettokostnadsutveckling -3,4% -1,5% -11,1% 
Budgetavvikelse 0,4 0,3 0,3 
Personalkostnader -0,4 -0,5 -0,5 

 
 
Överförmyndarnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på 
nämnden. Vidare ska nämnden samarbeta med myndigheter, organisationer, och enskilda vars 
verksamhet berör överförmyndarnämndens verksamhetsområde samt lämna allmänheten råd och 
upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde. 
 

Grunduppdrag och ekonomi 
Nämndens grunduppdrag uppfylls genom samverkan med Stenungsund, Orust och Tjörns 
kommuner. Lilla Edets kommun köper de administrativa tjänsterna från överförmyndar-
verksamheten i Stenungsunds kommun. Från och med 2015 sköts denna verksamhet via en 
gemensam nämnd för de samverkande kommunerna. 
 
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,4 mnkr för 2021, vilket beror på lägre 
kostnader för uppdragstagare samt den köpta verksamheten än budgeterat. 
 

Måluppföljning 
Nämnden har inte konkretiserat något av kommunfullmäktiges mål. 
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Bolag och kommunalförbund 

AB EdetHus 
Ordförande: Andreas Nelin (M) 
Vice ordförande: Bert Åkesson (S)     
VD: Lars Wijkmark     
     
Resultaträkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

     
Rörelsens intäkter  120 501 118 664  125 389  
Rörelsens kostnader  -77 736 -71 539  -73 087  
Avskrivningar  -32 306 -31 917  -31 442  
Rörelseresultat  10 459 15 208  20 860  

Finansiella poster och bokslutsdispositioner  -8 874 -13 602  -15 159  

Resultat   1 585 1 606  5 701  

     
Balansräkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

Anläggningstillgångar  745 589 757 620  763 915  
Omsättningstillgångar  66 964 54 995  77 699  
Summa tillgångar  812 553 812 615  841 614  
Eget kapital  86 542 85 227  91 621  
Obeskattade reserver och avsättningar  25 598 26 598  25 600  
Långfristiga skulder  659 464 659 744  684 088  
Kortfristiga skulder  40 949 41 046  40 305  
Summa eget kapital och skulder  812 553 812 615  841 614  

     
Soliditet  10,7% 10,5% 10,9% 

     
 
 
 
 
AB EdetHus förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, 
bostäder samt skogsmark. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, 
kapitalförvaltning samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen 
omfattar även viss teknisk förvaltning av externt ägda fastigheter. Bolaget ägs i sin helhet av Lilla 
Edets kommun. 
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Bolagets investeringar uppgick under 2021 till 21,3 mnkr jämfört med 25,9 mnkr föregående år. 
Pågående nyanläggningar uppgick på balansdagen till 17,5 mnkr (27,7 mnkr). Under året har en del 
mindre projekt färdigställts och en del av underhållsåtgärder hamnar på balansräkningen på grund 
av K3. 
 
Årets resultat efter finansiella poster och skatt visar ett resultat på 1,6 mnkr (1,6 mnkr).  
 
Måluppföljning 
Bolagets mål att ha en soliditet på 15 procent är satt av ägaren. Under året har bolaget uppnått 10,6 
procent soliditet. Att bolagets soliditet inte uppnår 15 procent beror på underhållstakten som 
bolaget har för tillfället.  
 
Bolaget har fortsatt arbetet för att nå de miljömål som ska uppnås till 2025 utifrån antagen 
handlingsplan. Vid all nybyggnation planeras att installera solceller som skall producera el. Vidare 
har bolaget fortsatt att använda el- och hybridbilar. Dessa fordon utgör ca 45 procent av bilflottan. 
Under året har 6 elbilar bytts ut mot nya elbilar som har en betydligt längre räckvidd. Bolaget har 
satt upp mål för att vara fossilfria 2025 i förvaltningsarbetet.  
Bolaget har under många år arbetat med kvalitetssäkring genom FR 2000. Under året arbetar 
bolaget med ständiga förbättringar enligt mål som sätts upp enligt kvalitetssäkringssystemet. 
 
 
 

Lilla Edets fjärrvärme AB 
Ordförande: Christopher Kelleby (C)     
VD: Henrik Aleryd     
     
Resultaträkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

     
Rörelsens intäkter  9 881 8 319  8 694  
Rörelsens kostnader  -7 999 -6 405  -6 857  
Avskrivningar  -574 -561  -549  
Rörelseresultat  1 308 1 353  1 288  

Finansiella poster och bokslutsdispositioner  -5 -51 -53 

Resultat   1 303 1 302  1 235  

     
Balansräkning     
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Belopp i tkr   2021 2020 2019 

Anläggningstillgångar  5 491 5 125  5 455  
Omsättningstillgångar  8 435 8 357  7 385  
Summa tillgångar  13 926 13 482  12 840  
Eget kapital  7 218 7 215  6 312  
Obeskattade reserver och avsättningar  4 192 4 526  4 831  
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder  2 516 1 741  1 697  
Summa eget kapital och skulder  13 926 13 482  12 840  

* Lilla Edets kommun äger Lefab till 50 % och siffrorna ovan avser 100 % av bolaget 

     
Soliditet  51,8% 53,5% 49,2% 

     
 
Bolaget ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall AB. Bolaget 
började sin verksamhet år 1982 och har sitt säte i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar 
produktion och distribution av värme i Lilla Edet till såväl företag som privatpersoner. 
 
All inköpt värme har under året köpts från SCA som producerar värmen med huvudsakligen 
biobränsle. Bolagets panncentral för reservdrift hålls tills vidare i driftdugligt skick inom befintligt 
miljötillstånd. Endast vid några få tillfällen har panncentralen körts som reserv. 
 
Tack vare att 91 procent (föregående år 97 procent) av värmeproduktionen från SCA skett med 
icke fossilt bränsle har andelen CO2 och svavel kunnat minskas avsevärt. Utsläppen av koldioxid 
för en villa uppvärmd med fjärrvärme från Lilla Edets Fjärrvärme som har en förbrukning på ca. 
20 000 kWh ligger på ca 208 kg CO2/år. Om huset i stället värmdes med olja skulle det innebära 
utsläpp av ca 6 400 kg koldioxid per år. 
 
Årets resultat efter finansiella poster och skatt visar ett resultat på 1 303 tkr (1 302 tkr).  
 
 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
Ordförande: Agneta Pettersson Bell (ST), 
Stenungsunds kommun 
Vice ordförande. Lars Ivarsbo (C)     
Tf Förbundsdirektör: Lars Klevensparr     
     
Resultaträkning     
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Belopp i tkr   2021 2020 2019 

     
Rörelsens intäkter  93 512 70 834  69 943  
Rörelsens kostnader  -80 838 -71 875  -69 178  
Avskrivningar  -2 120 -2 612  -3 021  
Rörelseresultat  10 554 -3 653  -2 256  

Finansiella poster och bokslutsdispositioner  -66 -97 -157 

Resultat   10 488 -3 750  -2 413  

     
Balansräkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

Anläggningstillgångar  15 164 8 206  10 411  
Omsättningstillgångar  15 809 3 926  18 505  
Summa tillgångar  30 973 12 132  28 916  
Eget kapital  0 -10 488  -6 738  
Obeskattade reserver och avsättningar     
Avsättningar  11 600 8 702  4 440  
Långfristiga skulder  9 090 4 380  6 650  
Kortfristiga skulder  10 283 9 538  24 564  
Summa eget kapital och skulder  30 973 12 132  28 916  

* Lilla Edets kommuns andel i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) uppgår till 30% och siffrorna ovan avser 100 
% av förbundet. 

     
Soliditet  0,0% -86,4% -23,3% 

     
 
 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundets uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt 
och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Visionen är ett säkert och tryggt samhälle 
för alla som bor, verkar och vistas i förbundets område. 
 
Årets resultat är positivt med 10,5 mnkr och reglerar tidigare års negativa kapital. I resultatet ingår 
intäkt från medlemskommunerna avseende återställande av det negativa resultatet till och med 2020 
om 10,5 mnkr.  
 
Förbundets investeringar har uppgått till 9,1 mnkr, vilket är något lägre än budgeterat.  Under 
året har förbundet i nya fordon som tankbil/lastväxlare och släckbil. Utrustning som 
värmekamera, ytlivdräkter och slang har investerats enligt plan 
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Måluppföljning 
 
Finansiella mål 

• Egen finansiering (exklusive industriavtal) ska uppgå till minst 7 procent av 
kommunbidraget. 
Uppföljning: Utfallet för 2021 är att 12 procent är egenfinansiering, målet är uppfyllt. 

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel 
Uppföljning: Under året har inga reinvesteringar skett, utan enbart nyinvesteringar. 
 

Inriktningsmål: 73,6 procent av prestationsmålen kopplade till förbundets inriktningsmål är 
uppfyllda. 
 

Soltak AB 
Ordförande: Åke Sparringsjö  
Vice ordförande: Lars Ivarsbo (C)     
VD: Pertti Heina     
     
     
Resultaträkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

     
Rörelsens intäkter  169 953 156 975  173 001  
Rörelsens kostnader  -145 779 -127 414  -139 904  
Avskrivningar  -20 574 -24 816  -27 544  
Rörelseresultat  3 600 4 745  5 553  

Finansiella poster och bokslutsdispositioner  -1 716 -4 048  -5 006  

Resultat   1 884 697  547  

     
     
     
Balansräkning     
Belopp i tkr   2021 2020 2019 

Anläggningstillgångar  26 482 42 587  65 641  
Omsättningstillgångar  122 045 111 673  85 388  
Summa tillgångar  148 527 154 260  151 029  
Eget kapital  9 228 7 344  6 648  
Obeskattade reserver  8 610 7 820  4 550  
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Avsättningar  7 634 5 568  3 473  
Långfristiga skulder  68 580 70 380  88 080  
Kortfristiga skulder  54 475 63 148  48 278  
Summa eget kapital och skulder  148 527 154 260  151 029  

* Lilla Edets kommuns andel i Soltak AB uppgår till 25% och siffrorna ovan avser 100 % av bolaget. 2018 är första året som 
bolaget redovisas i koncernen. 

     
Soliditet  6,2% 4,8% 4,4% 

     
 
SOLTAK AB ska kraftsamla och specialisera sig på de stöd- och servicetjänster som förts över 
från ägarkommunerna. Med enhetliga och gemensamma system och processer samt ökad 
automatisering ska kostnader för systemdrift, support och operativt arbete minska, vilket ska ge 
ägarkommunerna mer värde för pengarna.  Verksamheten ar organiserad i tre verksamhetsområden 
- ekonomiadministration, löneadministration och lT-drift samt support. Utöver detta har ett 
projektkontor etablerats för hantering av verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag. 
 
Ägarandel är 25 procent vardera för Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets 
kommun samt Tjörns kommun. 
 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till 1,8 mnkr. Under året har bolaget arbetat aktivt med 
effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet. Bolaget har också haft flera vakanta tjänster samt fått 
subventioner från Skatteverket i och med den rådande pandemin, i form av lägre arbetsgivaravgifter 
samt ersättning för sjuklönekostnader vilket gör att personalkostnader är lägre än budgeterat.  
 
Bolagets investeringar har uppgått till 6,5 mnkr jämfört med föregående år 4,9 mkr, en ökning med 
1,7 mkr. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 27 
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) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-24 KS 2022/128 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Budgetuppföljning jan-febr. 2022 Lilla Edets kommun 
 
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. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen efter två månader  
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sektorschefer 
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Controllerrapport jan-februari 2022 Lilla Edets kommun 
Kommunstyrelsen 

 

Datum: 2022-03-08 

Dnr:2022/128 
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Driftredovisning 
Prognos 

2022-12-31 
Budget   

2022-12-31 
Avvikelse 

2022-12-31 
Nettokostnader       
Kommunfullmäktige -907 -907 0 
Revision -810 -810 0 
Valnämnd -300 -300 0 
Kommunstyrelsen -97 689 -97 689 0 
Överförmyndarnämnden -1 165 -1 165 0 
Samhällsnämnd -78 384 -77 634 -750 
Socialnämnd -328 984 -328 313 -671 
Bildningsnämnd -383 327 -386 327 3 000 
Summa skattefinansierad nämndverksamhet -891 566 -893 145 1 579 
Affärsdrivande verksamhet 0 0 0 
- avsättning till resultatfond 0 0 0 
- återställande av historiskt underskott 
(skattemedel) 0 0 0 

Summa nämndverksamhet -891 566 -893 145 1 579 
Finans -44 109 -44 109 0 
Vinst vid försäljning av fastighet 0 0 0 
Verksamhetens resultat -935 675 -937 254 1 579 
Skatter, utjämning och finansiella poster       
Skatteintäkter 727 591 727 325 266 
Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 235 562 223 250 12 312 
Finansiella intäkter 11 800 11 050 750 
Finansiella kostnader -7 000 -6 900 -100 
Summa skatteintäkter,utjämning och finansnetto 967 953 954 725 13 228 

Resultat efter skatteintäkter, utjämning och 
finansnetto 32 278 17 471 14 807 

Årets resultat 32 278 17 471 14 807 

 

 

 

 

Balanskravsutredning 
En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. 
Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och regioner budgetera så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges 
när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § 
kommunallagen.  

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.  
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Balanskravsutredning Utfall 

    
Skatteintäkter, utjämning 963 153 
Årets resultat 32 278 
Avgår, vinst vid försäljning av fastigheter 0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 32 278 

Avgår 2% av skatter och bidrag -19 263 
Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv 13 015 

 

 

Prognos 2021 helår baserat på utfall till och med februari 
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 
 
Kommunfullmäktige, revision och överförmyndare  
För helåret prognosticeras att kommunfullmäktige revision och överförmyndare visar ett resultat i nivå 
med budget. 

Kommunstyrelsen 
För helåret prognosticeras kommunstyrelsen att redovisa ett resultat i nivå med budget. 
Kommunstyrelsens budget har förstärkts med 4,3 mnkr, avseende köp av verksamhet (SBRF 2,7 mnkr), 
1,0 mnkr avser förstärkning säkerhet och risk, samt 0,6 mnkr för en ny tjänst (digital fixare). 

Samhällsnämnden  
Samhällsnämnden prognosticerar ett underskott vid årets slut motsvarande -0,8 mnkr. 
Kostproduktionen för skola och förskola förväntas göra ett underskott mot budget på 1 mnkr. Orsaken 
till det är bland annat att volymförändringarna samt kraftigt ökade matpriser samt 
förbrukningsmaterial. Lokalvård förväntas göra ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. De större 
påverkande faktorerna är sjukskrivning och ökade intäkter mot föregående år på grund av 
indexjustering. Lokalkostnaderna prognosticeras med ett underskott om 0,2 mnkr som avser tre 
omförhandlade kontrakt; hembygdsgården, judolokalen och friluftsfrämjandets stuga. Övriga delar 
inom Samhällsnämnden prognosticerar ett resultat i nivå med budget. 

 

Socialnämnden 
Helårsprognosen för sektor socialtjänst tyder på en avvikelse som uppgår till -0,7 mnkr gentemot 
budget. Den fastställda prognosen är baserad på utfallet för perioden jan-feb. Detta innebär att enbart 
hittills kända faktorer för perioden är medberäknade i prognosen.  

Helårsprognosen för Vård och omsorg inkl. övergripande ansvar indikerar en avvikelse på -0,7 mnkr. 
Ökade personalkostnader inom särskilda boenden och hemtjänsten ligger till grund för den 
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prognostiserade avvikelsen. De ökade kostnaderna prognostiseras bland annat utifrån utfallet för 
sjuklöner, övertid och timvikarier som varit högre än budgeterat för perioden jan-feb på grund av den 
höga smittspridningen av Covid-19.  

Funktionshinder har per februari månad en helårsprognos i enlighet med budget. Prognosen är satt 
med hänsyn till dagens förutsättningar och att det inte har tillkommit några nya LSS beslut sen 
budgeten fastställts.  

Helårsprognosen 2022 för Individ och familjeomsorgen inkl. arbetsmarknadsenheten är i enlighet med 
budget.  

 

Bildningsnämnden 

Sektor bildning prognos är för helår är ett positivt resultat på 3 mnkr. Detta är en osäker prognos som 
baseras på de förutsättningar förvaltningen har att leverera en prognos inom årets 2 första månader. 
Ökat antal barn på förskolorna med nya avdelningar och fler personal har inte fått effekt ännu, 
elevvalen för gymnasiet är inte klara ännu samt att ökade volymer på grundskolorna kommer att få 
effekt på helårsbasis 

 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift samt finansiella kostnader och intäkter 

Beräkning av årets intäkter baseras på februari prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Totalt beräknas en positiv avvikelse på 12,6 mnkr varav skatteintäkterna visar en positiv avvikelse på 
0,3 mnkr och kommunal utjämning och fastighetsav-gift visar en positiv avvikelse mot budget med 
12,3 mnkr 

 

Ekonomiavdelningen 2022-03-08 

 

Jörgen Karlsson  
Ekonomichef 
 Tfn. 0520 65 95 79  
E-post jorgen.karlsson@lillaedet.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-11 KS 2022/102 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Förslag till samrådsunderlag inför budget till GR 2023 
 
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 
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) 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot föreliggande samrådsunderlag avseende 
rambudget 2023 för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
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sid 2/2 

Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
Ekonomichefen 
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Budget 2023 1 (3) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

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 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift 

medlemskommunerna med 3 mkr. 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. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

 

  

 

Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

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. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

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.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

 

  

 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.  

Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00007 

Beslut 

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

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 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Tue, 22 Feb 2022 10:11:45 +0000
To:                                      diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se; 
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se; 
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:                                      Diarium
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 340 – Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023
Attachments:                   Protokollsutdrag § 340.pdf, Ärende 3 - Samrådsunderlag inför budget för GR 
2023.pdf
Categories:                       KS

Till medlemskommunernas styrelser! 

Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Här översänds till medlemskommunerna samrådsunderlag inför rambudget för 
Göteborgsregionen (GR) 2023. Till bifogad rambudget 2023 finns i tjänsteskrivelsen som 
kunskapsunderlag länkar till såväl strategisk inriktning för GR 2020-2023 samt plan och 
detaljbudget för GR 2022. Utifrån dessa underlag får kommunerna möjlighet att ge inspel till 
förbundets fortsatta arbete med att möta utmaningarna i den strategiska inriktningen under 
2023.

Förbundsstyrelsen behandlade utsänt förslag 2022-02-11 och beslöt att översända 
samrådsunderlaget till medlemskommunerna för synpunkter, se bifogat protokollsutdrag § 
340. Efter samrådet fattar förbundsstyrelsen beslut om budget 13 maj och 
förbundsfullmäktige fastställer förslaget samt medlemsavgiften för GR år 2023 den 14 juni 
2022.

Vi hemställer om synpunkter senast den 1 april. 

Med vänlig hälsning 

Gunnel Rydberg 

Svara vänligen till diarium@goteborgsregionen.se

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00007 

Beslut 

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

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 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 
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Budget 2023 1 (3) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

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 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift 

medlemskommunerna med 3 mkr. 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. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

 

  

 

Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

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. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

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.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

 

  

 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.  

Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 29 
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 
Frej Dristig (SD) 
Komunstyrelsen antar riktlinjerna för e-förslag i Lilla Edets kommun i enlighet med 
förslag 2022-02-23. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Komunstyrelsen antar riktlinjerna för e-förslag i Lilla Edets kommun daterade  
2022-02-23. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-24 KS 2022/129 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Riktlinjer för e-förslag 
 
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 
 
Sociala konsekvenser 
Här skriver du påverkan på t ex jämställdhet, miljö och barns rättigheter mm– ingen 
konsekvens, lämna tomt eller ta bort. 
 
Bakgrund 
Om det är ett komplicerat ärende eller ett ärende som behöver mer 
bakgrundsinformation kan du behöva utveckla här, om sammanfattningen räcker, lämna 
tomt eller ta bort. Denna text förs inte till protokollet. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för e-förslag i Lilla Edets kommun i enlighet 
med förslag 2022-02-23. 
 
 
Ellinor Östlund 
Kommunikationschef 
ellinor.ostlund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorchefer 
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sid 2/2 

Administrativa avdelningen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Kommunikationschef 
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Riktlinjer för e-förslag 

 

Framtagen av: Kommunikationsavdelningen 

Datum: 2022-02-23 

Version: 1.0 
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Sektor kommunledning 

Kommunikationsavdelningen 

Riktlinjer för e-förslag 
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Sektor kommunledning 

Kommunikationsavdelningen 

Riktlinjer för e-förslag 

     

 

 

 

Inledning 
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 lägga ett e-förslag för att tydliggöra 

vad de kan göra och vad de kan förvänta sig.  

Omfattning 
Riktlinjerna omfattar e-förslag och hur dessa ska hanteras i Lilla Edets kommun. 

Riktlinjerna 
Syftet med att införa e-förslag är att öka medborgarnas inflytande i kommunen och deras engagemang 

kring kommunens verksamheter och dess utveckling. E-förslag ska tydliggöra för kommunens 

förtroendevalda vilka frågor som medborgarna anser vara viktiga. 

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgare till kommunens politiker och kan handla om 

allt som kommunen ansvar för och har möjlighet att besluta om. Däremot omfattas inte våra 

kommunala bolag, så du kan inte lämna förslag som gäller deras verksamhet. 

E-förslaget publiceras på kommunens webbplats där andra medborgare kan stödja förslaget genom att 

rösta på förslaget. Ett e-förslag, som får 60 röster eller fler efter 60 dagar kommer att behandlas av 

berörd nämnd.  

Vem får lämna förslag? 

E-förslag får lämnas av alla personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun och har ingen 

åldersbegränsning. För att kunna lämna e-förslag via webben så behöver förslagsställare ha e-

legitimation. Om en medborgare saknar e-legitimation kan förslagsställaren fylla i en blankett som 

skickas in till kommunen eller lämnas in till Medborgarservice i kommunhuset. Behörig tjänsteperson 

registrerar då förslaget på uppdrag av medborgaren. Samma obligatoriska uppgifter gäller som för e-

tjänsten – men då behövs även personnummer för att kunna registrera förslaget.  

Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag. 

E-förslag är inte avsett för företrädare för politiska partier i kommunfullmäktige. För dem finns andra 

etablerade kanaler att använda. 

På Lilla Edets kommuns webbplats ska det framgå hur man lämnar och stödjer e-förslag. 

Ett e-förslag måste alltid innehålla kontaktuppgifter till förslagsställaren som lämnat e-förslaget.  
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Sektor kommunledning 

Kommunikationsavdelningen 

Riktlinjer för e-förslag 

     

 

Godkänt e-förslag 

Varje e-förslag som skickas in granskas av behörig tjänsteperson för att säkerställa att förslaget 

överensstämmer med de riktlinjer som finns framtagna. E-förslag som blir godkända efter granskning 

publiceras på Lilla Edet kommuns webbplats och berörd nämnd samt förslagsställaren informeras. 

Vilken nämnd förslaget ska gå till beslutas av administrativ chef.  

Det är förslagsställaren som själv ansvarar för att marknadsföra sitt förslag för att få röster. Enskilda 

förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. 

Förslaget är aktivt i 60 dagar från publiceringsdatumet. Under den tid förslaget är aktivt kan personer 

som är folkbokförda i Lilla Edets kommun stödja förslaget. För att stödja förslaget krävs att man är 

registrerad med namn och kontaktuppgifter. Det är endast tillåtet att stödja ett och samma förslag en 

gång.  

Icke godkänt e-förslag 

E-förslag som på något vis bryter mot lagen, inte följer de riktlinjer som finns uppsatta, inte är 

kommunens ansvar eller som på annat sätt är olämpligt kommer inte att publiceras. Tjänsteperson ska 

då informera förslagsställaren om skälen till avvisningsbeslutet. 

Om det endast krävs en mindre justering av förslaget för att det ska kunna publiceras kan tjänsteperson 

justera förslaget i dialog med förslagsställaren. 

E-förslaget får inte 

• innehålla ett kränkande språkbruk, vara diskriminerande eller på annat sätt medverka till hets 

mot folkgrupp, annan typ av ärekränkning eller strida mot straffrättsliga bestämmelser. 

 

• innebära myndighetsutövning mot någon enskild person eller beröra någon enskilds personliga 

förhållanden. 

 

• behandla samma fråga som har hanterats i ett annat e-förslag som publicerats under de senaste 

12 månaderna. 

 

• innehålla flera olika frågor i samma förslag. 

 

• strida mot lag, förordning eller annan författning. 

 

• avse folkinitiativ om folkomröstning enligt kommunallagen. 

Efter avslutat e-förslag 

Om ett e-förslag får 60 röster eller fler inom 60 dagar innebär det att förslaget ska beredas och 

behandlas. Det betyder att förvaltningen först bereder vad förslaget får för konsekvenser, vad det 

kostar och liknande. När det är gjort behandlas förslaget av ansvarig nämnd. Nämnden beslutar då om 

förslaget ska bifallas eller avslås.  
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Sektor kommunledning 

Kommunikationsavdelningen 

Riktlinjer för e-förslag 

     

 

Ett beslut ska fattas av nämnden inom ett halvår efter att röstningen är avslutad. Beslutet samt 

protokollsutdrag ska därefter överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen som i sin tur anmäler 

beslutet till kommunfullmäktige. Samtliga nämnder ska i oktober varje år redovisa de e-förslag som 

ligger för beredning i nämnden till kommunstyrelsen. 

Förslag som inte når tillräckligt antal röster inom 60 dagar avslutas och arkiveras. Detta innebär att e-

förslaget fortfarande går att läsa och att antalet stödjande röster fortsatt redogörs för på kommunens 

webbplats, men att det inte längre går att stödja förslaget. Frågeställaren informeras också om hur 

förslaget vidare hanteras. 

Om ett parti, en nämnd eller en förtroendevald tycker att ett e-förslag är bra kan förslaget lyftas upp, 

till exempel i en motion eller på annat sätt initieras för behandling. Om frågan lyfts på annat sätt ska 

det alltid hänvisas till det ursprungliga e-förslaget och till förslagsställaren. Hantering sker då enligt 

ordinarie ärendegång. 

Efter 12 månader från avslutat e-förslag kan ett likadant förslag åter ställas som ett nytt e-förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 30 
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 
 
Frej Dristig (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-18 KS 2022/89 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner 
 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
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Motioner som ännu ej besvarats 

 Dnr Inkom Motion från  Beskrivning Remitterat till Status 
1.  2014/KS0132 

KS 2018/424 
2014-04-16 (C) Motion från om cykelväg i 

Västerlanda, etapp 1 
 

 Handläggs av sektor 
kommunledning 
 

2.  KS 2020/391 2020-11-30 (-) Motion om att kommunen tar 
fram en plan för inköp av 
vildsvinskött i skolan 
 

 Handläggs av sektor 
kommunledning 
 

3.  KS 2021/153 2021-04-21 (SD) Motionom ny policy för 
modermålsundervisning i Lilla 
Edets kommun 
 

 Handläggs av sektor 
kommunledning 
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LILLA EDETS KOMMUN
Kommunsryrelse~

~~~4 "4~'" j b

~~arlinr, ~Irr~b~t,
,~p1y KSOt32-

MOTION ANG. CYKELVÄG I VÄSTERLANDA, ETAPP 1

,,.

CEIVTERPARTiET

Trafil<säl<erheten längs väg 625 i Västerlanda måste bli bättre. Det är framför allt de oskyddade
trafikanterna som lever farligt. Hela sträckan saknar i sin helhet möjlighet för oskyddade trafikanter att
säkert gå eller cykla till tätorterna. Därför planeras för en utbyggnad med en separat gång- och cyi<elväg
som ligger utanför den befintliga vägen. En sådan led skapar därmed möjligheter för alla, såsom
boende, verksamma och turister, att på ett mer naturvänligt sätt, ta sig till jobbet, till skolan, till
affären eller bara kunna röra på sig utan att rislera möte med farlig trafik.

Med stöd av Leader Göta Älv haren förstudie genomförts och nu startar genomf~randefasen. I gällande
länstrafil<plan, som beslutats av Västra Götalandsregionen och Trafil<verl<et, finns medel avsatta för
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Motl<ravet är att berörd Kommun finansierar yo%.

För att underlätta finansieringen kan det vara lämpligt att dela in cyl<elvägsutbyggnaden ietapper. Den
första etappen föreslås bli från Berg Östra på Ström till Västerianda Kvarn där gamla vägen ansluter till

väg 6~5. Denna etapp kostar enligt Trafikverkets schablon cirka fyra miljoner kronor att bygga, varav
Lilla Edets kommun skall finansiera hälften.

Centerpartiet föreslår att Lilla Edets Kommun prioriterar utbyggnad avgång- och cykelväg etapp i i
Västerlanda genom att ansöka hos VGR och Trafikverket att GC-vägen byggs snarast.

Centerpartiet yrl<~r:

att Lilla Edets Kommun prioriterar utbyggnad av GC-väg i Väste landa

att Lilla Edets I<ommun ansöker hos VGR och Trafil<verl<et att GC-väg

etapp i i Västerlands får del av medlen i länstrafikplanen.

zoi4-o4-i6

i

~~— ~~ -~
)ulls Färjhage c)

Ledamoi av Kommunfullmäktige iLilla Edet

Karin Hallhagen (c)

Ledamot av kommunfullmäktige i Liiia Edet
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Tekniska nämnden protokoll 2020-11-11 
 

 
§ 106 
Yttrande över motion om cykelväg i Västerlanda 
Dnr TN 2020/301 
 
Sammanfattning 
2014 inkom en motion till kommunfullmäktige med förslag om att prioritera utbyggnad 
av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn och att ansöka hos 
Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket för att få del av medlen i det som då 
kallades länstrafikplanen. Teknisk nämnd yttrade sig 2015-04-22 § 32 (Dnr 2014/S132) 
och föreslog då kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att 
nämnden fattat beslut om att tillsätta en styrgrupp för framtagandet av 
en cykelplan. Frågan om utbyggnad av den aktuella gång- och cykelbanan skulle 
bevakas i cykelplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att återremittera 
ärendet med hänvisning till att det motionen ska behandlas i samband med cykelplanen. 
 
Arbetet med cykelplan konverterades dock till en Trafikplan som antogs av teknisk 
nämnd 2017-02-01. Avgränsningen utgjordes av det kommunala vägnätet. Således 
hanterades aldrig frågan om en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda, då denna sträcka i sin helhet är förlagd utefter Trafikverkets vägnät. 
 
Teknisk nämnd har nu uppmanats att återigen yttra sig över motionen. 
 
Vart fjärde år finns möjlighet för kommuner att ansöka om bidrag ur regional plan till 
projekt rörande gång- och cykelväg utefter statligt vägnät. Nästa ansökningsomgång är 
2024.  
 
Prioritering och finansieringslösningar av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda Kvarn bör ske inom ramen för arbetet med mål- och resursplan för 
samhällsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19. 
Motion angående cykelväg i Västerlanda, etapp 1. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Trafikverkets väg kräver avtal med 
Trafikverket samt erforderlig markåtkomst.  
Inom ramen för Regional infrastrukturplan avseende gång- och cykelväg utefter statligt 
vägnät kan kommuner ansöka om statligt bidrag upp till 50 %.  
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Tekniska nämnden protokoll 2020-11-11 
 

Sociala konsekvenser 
Med ett välutbyggt gång- och cykelvägnät ges människor bättre förutsättningar att ta del 
av samhällsservicen. Det gynnar även folkhälsan då det möjliggör för fler att 
transportera sig med så kallade aktiva färdmedel samtidigt som en gång- och cykelväg 
också kan utgöra möjlighet för rekreation. 
 
 
Ajournering 17:50-17:55 
 
Andreas Freiholtz (SD) deltar inte i beslutet.   
 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar att:  
 

1. Teknisk nämnd föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
 

2. Teknisk nämnd bedömer att beslut om prioritering och finansieringslösningar av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom 
ramen för arbetet med mål- och resursplan för samhällsnämnd under perioden 
för kommande regional plan. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons 
(C) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
 
 
Beslut 

1. Teknisk nämnd föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen 
 

2. Teknisk nämnd bedömer att beslut om prioritering och finansieringslösningar av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom 
ramen för arbetet med mål- och resursplan för samhällsnämnd under perioden 
för kommande regional plan. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö och trafik 
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Samhällsnämnden protokoll 2021-09-02 
 

 
§ 141 
Svar på motion om att kommunen tar fram en plan för inköp av 
vildsvinskött 
Dnr SAN 2021/351 
 
Sammanfattning 
Mattias Ternehäll (-) lämnade den 30 november 2020 in en motion om att utreda 
möjligheten att köpa in vildsvinskött till kostenhetens måltider. Köttet ska komma från 
jakt i Lilla Edets kommun. Mattias Ternehäll yrkar i motionen att kommunen tar fram 
en plan för hur inköp av vildsvin till skolmaten ska ske i samråd med kommunens 
jaktlag samt att skolorna inför vildsvin i sitt matschema. 
 
Allt kött som serveras inom offentliga storkök ska komma från av livsmedelsverket 
kontrollerade anläggningar och särskilt tillstånd krävs för hantering av vildsvin. Vid 
vildsvinsslakt följer risk för kontaminering av köttet via bakterier från själva djuret, 
samt att köttet kan innehålla trikiner bl.a. Särskild hantering krävs alltså. Vidare gäller 
lagen om offentlig upphandling vilket gör att en s.k. direktupphandling måste ske för att 
kunna rikta våra inköp till särskild leverantör. I dagsläget har vi ingen information om 
Lilla Edets jägare levererar vildsvin till godkända anläggningar vilket är den fråga som 
först måste besvaras innan man kan gå vidare med frågan i motionen. 
 
Frågan kan utredas vidare genom att invänta svar från jägarsammanslutningar i Lilla 
Edet samt att upphandlingsavdelningen i så fall startar en direktupphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 116/2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-12 
Motion inkommen den 2020-11-30 
Remiss daterad 2021-06-15 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostenheten kan via vår huvudgrossist av livsmedel köpa svensk vildsvinsfärs till 
ungefär samma pris som den färs vi serverar i kostenhetens måltider idag. Oklart om 
man kan få information om var djuret skjutits och om man kan ställa krav på endast 
ursprung från Lilla Edets kommun. Dock är prisfrågan osäker om vi ska göra en 
direktupphandling från närbelägna vilthanteringsanläggningar. Vidare utredning krävs. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Samhällsnämnden protokoll 2021-09-02 
 

 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Motion 

Kommunfullmäktige 
2021-04-12 

 
 

 
Idag erbjuds modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt utgör detta en stor 
utgift för kommunerna. 

Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet och vi har inga synpunkter på 

att skolelever studerar föräldrarnas modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av 
kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad 
lagen säger, istället för det godtycke som råder idag. 

Minoritetsspråk ska – i kraft av sin särskilda status - dock  ska vara föremål för några 

inskränkningar. 

Något entydigt vetenskapligt underlag för att modersmålsundervisning skulle stärka elevens 

prestationer i andra ämnen finns inte. En dansk undersökning visar tvärtom motsatsen, att 
modersmålsundervisning är en verkningslös metod att stödja elever som läser detta. 

Därför bör praxis för modersmålsundervisning stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som 
styr idag. Nedan följer några förslag som förbättrar undervisningen och begränsar erbjudandet 
om modersmålsundervisning det till de elever som uppfyller de formella kraven. 

 
Forskning (1) från Danmark, som är validerad av en expertgrupp (till skillnad från alla svenska 
undersökningar), säger med all önskvärd tydlighet att modersmål varken gör från eller till vad 

gäller utvecklingen i det språk som talas i landet. Detta innebär att man lägger stora pengar och 
personella resurser på något som inte hjälper denna grupp av barn eller samhället i stort.  

(1) https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170503-ingen-entydige-effekter-af-
forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning 

I skollagen 10 kap. fastslås att: 
 

 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och  
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2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte 

är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana 

föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett 
visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.” 

Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och 

gymnasiesärskola. Då är det alltså ett ” -krav”. I övriga skolformer är detta bara ett ”bör-krav”. 

• ”Bedömning och betygsättning  Elevens 
visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån  eller 
ämnesplanen.” 
 

• ”Det är  som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och 
motsvarande skolformer, medan  ansöker om modersmålsundervisning i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  Inom 
kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.” 
 

• ”Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om 
 

det finns  som har rätt till undervisningen 

dessa elever  i språket, och 

det finns en ” 

• ”Det är  att bedriva 
modersmålsundervisning.” 
 

• ”Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i 
grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda 
undervisningen i ” 

 

Vi har alltså att förhålla oss till att: 

• eleven ska ha  (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet och 
•  skall prata modersmålet och 

• det skall vara  i hemmet och 

• behöriga elever i kommunen ansöker om detta.   

• En  (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och 

• modersmålsundervisning ska  i grundskolan och gymnasiet samt liknande 
former och 

• max  undervisning är ett ”skall-krav”. 

372



 
Förvaltningen måste alltså säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det talas i 
hemmet. 

Utifrån ovanstående punkter ber vi nu förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument 
som kan gälla i vår kommun. Nedanstående 10 punkter skall beaktas med särskild vikt. 

Följande punkter bör implementeras vad gäller modersmålsundervisning: 

 

 
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller 

goda (betyg C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller 

C-språk från åk 6 och uppåt och ta fram ett test i det aktuella modersmålet för att fastställa 
att den efterfrågade kunskapen finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning. I de 

yngre åldrarna så finns nationella prov samt muntligt prov som möjlighet. Provet tas fram 

av en extern instans och är likvärdigt för alla elever och ökar på så sätt kvaliteten. 
 

 

 
Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i 

hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 

 

 

 

I tider av mycket hårt ansträngd ekonomi i kommunerna måste vi prioritera bort 

verksamheter som inte är lagstadgade. Dessutom visar den senaste undersökningen från 
Danmark att det varken gör från eller till för elevens språkutveckling. Därför är det en 

kostnad som skall skäras bort. 

 

 

 
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju 

år, även om man inte har sökt visa terminer. 

 

 

 
En lämplig lärare i alla andra ämnen har legitimation för det ämnet som man skall 
betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle omfatta modersmålslärare är en 

sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt Sverigedemokraterna Lilla 
Edet, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand 

legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella 

språket. Vi är dock medvetna om att det är varje rektor som bestämmer detta men för att 
öka likvärdigheten och kvaliteten kring modersmål så anser vi att ett förtydligande är på 
plats. 
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Idag finns ingen tidsgräns för när eleven senast skall ha sökt modersmål. Detta finner vi 
orimligt, då det är omöjligt att rekrytera en lämplig pedagog med så snäv tidsram om alla 

regler om anställning skall följas. Det kan varken vara fackets eller sökandes åsikt att vi 

skall hoppa över dessa processer. Därför bör rektorerna ges rimlig tid att hitta adekvat 
personal, en rimlig tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. 

Sökande som inkommer med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till 

modersmål den terminen.  
 

 

 

Barn som läser modersmål som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål 

efter ordinarie skoltid. Det är inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på 
modersmål och missa viktiga lektioner. Målet med skolan måste vara att ge dessa elever 

bästa möjliga chans att lyckas i skolan för att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller 

vidare studier. Då är det kontraproduktivt att låta dem missa viktiga lektioner. Detta 
tillsammans med fjärrundervisning gör att lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med 

alla elever som har samma språk samtidigt så länge kvoten elever inte överstiger 

kommunens rekommendation på max elever per klassrum. 
 

 

 
Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en extremt hög lärartäthet, 

som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall handlar det 

dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som bor och 
arbetar på annan ort. Fjärrunderisning är ett alternativ som möjliggör samordning och 

skulle bespara Lilla Edets kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. 

Då avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för 
eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare. Goda exempel och färdiga koncept 

finns redan idag. 

 

 

 
Kravet är väldigt tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska 

finnas för att det skall behöva erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera 

språk samtidigt innebär en orimlig och helt ineffektiv undervisningssituation och detta 
tillvägagångssätt ska inte användas för att komma runt kravet på fem sökande elever. 

 

 

 

Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att 

kommunen måste erbjuda det. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen 
modersmålsundervisning i det aktuella språket den terminen. 

 
När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt 
Skolverkets föreskrifter i frågan så avser vi erbjuda modersmål till de barn som så önskar. 
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• https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning 
• https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-

studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138 

 
  modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edets kommun i större utsträckning 

än vad lagen kräver. 
 

  Lilla Edets kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 
 

  ett språkkravstest införs i Lilla Edets kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella 

språket. 

 

  ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av 

Lilla Edets kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet 

samt att språket talas i hemmet uppfylls. 
 

  modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun inte ska erbjudas i förskola, 

förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 

 

  Lilla Edets kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum. 

 

  i Lilla Edets kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en 

”lämplig lärare.” 

 

  en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha inkommit till Lilla 

Edets kommun. 

 

  modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun skall bedrivas efter ordinarie skoltid. 

 

  Lilla Edets kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 

fjärrundervisning. 

 

  modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner. 

 

  kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas. 

 
 
 
 
 
 

Gruppledare 
Ledamot kommunfullmäktige 

Ledamot kommunfullmäktige 

 

375

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138


From:                                 ingela.flodin@lillaedet.se
Sent:                                  Fri, 26 Nov 2021 13:22:40 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             BIN § 99 - Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i Lilla Edet
Attachments:                   1.jpg, Beslut BIN 2021-11-23Svar på motion om ny policy för 
modersmålsundervisning i Lilla Edet.docx
Categories:                       KS

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 95 00, direkt: 0520-65 96 33
www.lillaedet.se
 

 

376



 

377



   

 

Bildningsnämnden protokoll 2021-11-23 
 

 
§ 99 
Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i 
Lilla Edet 
Dnr BIN 2021/162 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Anders Willgard (SD) inkom 2021-04-12 med en 
motion med förslag om ny policy för modersmålsundervisningen i Lilla Edet.  
 
I motionen har Sektor Bildning fått 12 att-satser att besvara. (Se nedan) 
 
Sektor Bildning bedömer att organisering och genomförande av 
modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer de statliga författningarna.   
 
 

1. Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edets kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver.  

Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de förordningar 
som gäller för verksamheten. 

 
2. Att Lilla Edets kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning.  

Skolans regelverk tydliggör vilka krav huvudmannen har. 
Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de förordningar 
som gäller för verksamheten. 

 
3. Att ett språkkravstest införs i Lilla Edets kommun innan modersmål erbjuds i 

det aktuella språket.   

I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren att eleven 
har grundläggande kunskaper. Elevernas kunskaper bedöms av 
modersmålsläraren innan plats i modersmålsgrupp erbjuds. En 
bedömningsmall, framtagen av Enheten för flerspråkighet (EFF), för att 
kartlägga kunskapsnivån i aktuellt språk finns för bedömning. Skolverket har 
inget testmaterial för att bedöma elevernas grundläggande kunskaper. 

 
4. Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 

modersmålsundervisning av Lilla Edets kommun om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls.  

Ensamkommande barn som inte bor med vårdnadshavare kan anses ha ett 
dagligt umgängesspråk via telefon, digitala kanaler, i boendet med släktingar. 
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Grundskolan i Lilla Edets kommun har ett fåtal ensamkommande elever och vid 
ev. ansökan kan plats erbjudas. 

 
5. Att modersmålsundervisningen i Lilla Edets kommun inte ska erbjudas i 

förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver 
det.  

Lilla Edets kommun erbjuder inte modersmålsundervisning inom förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar. 

 
6. Att Lilla Edets kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 

startdatum.  

Grundskolans kursplan i modersmål är utformad utifrån att eleverna studerar 
ämnet under 9 år. Att begränsa elevens rätt att läsa modersmål i sju år skulle 
innebära att de elever som är födda här eller migrerade till Sverige innan start i 
årskurs 1 skulle behöva avsluta sina studier efter år 7.  Det medför minskade 
möjligheter för eleven att nå ett högre betyg. 

 
7. Att i Lilla Edets kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 

definitionen av en ”lämplig lärare”.  

Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från 
legitimationskravet och får tillsvidareanställas som lärare. Lilla Edets mål är att 
kunna rekrytera lärare med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål eller 
lärare med svensk legitimation i annat ämne med goda språkkunskaper i sitt 
modersmål. Ett samarbete mellan skolenheterna finns för att tillgodose 
ämnesbehoven. Flerspråkiga lärare kan ha delade tjänster och undervisa både i 
modersmål och andra skolämnen. I de fall Lilla Edets kommun inte kan 
rekrytera lärare med legitimation är examen från högskola/universitet 
meriterande. Lilla Edets kommun uppmuntrar modersmålslärare att komplettera 
sin utbildning för att erhålla en svensk lärarlegitimation, vilket pågår för några 
av kommunens modersmålslärare. 

 
8. Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha 

inkommit till Lilla Edets kommun.  

Elevens ansökan för modersmål gäller tills vidare och avser hela grundskolan. 
Elever i förskoleklass ansöker under vårterminen innan de börjar årskurs 1. 
Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig 
grupp i samband med respektive terminsstart. Ett fåtal elever ansöker under 
pågående läsår, då i huvudsak elever som har flyttat till kommunen och som 
deltagit i modersmålsundervisning i sin tidigare skola. Om grupp och lärare 
finns har eleven då möjlighet att börja. Grupper startar inte under pågående 
termin för att elevantalet medger det. 
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9. Att modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid.  

Modersmålsundervisning i Lilla Edet sker enbart efter ordinarie skoltid. 
 

10. Att Lilla Edets kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning. 

Lilla Edets kommun har utrett möjligheterna till fjärrundervisning. 
Fjärrundervisning ska, enligt lagstiftningen, bedrivas i lokaler som skolenheten 
disponerar. En handledare måste finnas närvarande där eleverna befinner sig. 
Det innebär en kostnad för två personer, lön för både en modersmålslärare och 
en handledare. I Lilla Edet samlas eleverna på en skolenhet för att möjliggöra 
större elevgrupper. Så långt det går schemaläggs lektionerna på samma tid. 

 
11. Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 

lektioner.  

Olika språk undervisas inte tillsammans. Det finns språk som är nära 
besläktade, vilka kan ses som dialekter och som undervisas samtidigt. 
Exempelvis språkgrupperna persiska-dari, två grenar av persiska. Kroatiska-
bosniska-serbiska, tidigare serbokroatiska.  

 
12. Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 

erbjudas.  
I Lilla Edet krävs minst fem sökande elever i det aktuella språket för att 
modersmålsundervisning ska erbjudas.  

 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 54/2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Motion om ny policy för modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun 
 
Sociala konsekvenser 
Sektor Bildning bedömer att flera av motionens förslag skulle begränsa elevernas 
möjlighet att delta i modersmålsundervisningen. Modersmålet har stor betydelse för 
barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 
ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Genom 
undervisningen ges möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och 
samhället utifrån ett jämförandeperspektiv av språk och kultur.   
 
 
 
 
 

380



   

 

Bildningsnämnden protokoll 2021-11-23 
 

Yrkanden 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar 

1. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 1 om 
att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edet i större utsträckning 
än vad lagen kräver.  

2. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 2 och 
ger därmed sektor bildning i uppdrag att upprätta en modersmålspolicy för Lilla 
Edets kommun där det lokala regelverket och arbetet kring 
modersmålsundervisning regleras. 

3. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats 4. om att 
ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 
modersmålsundervisning av Lilla Edets kommun om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls.  

4. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 7 om 
att i Lilla Edets kommuns policy förtydliga definitionen av en “lämplig lärare”.  

5. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att, att-satserna; 3, 5, 6, 8, 9, 
11 och 12 ska anses som besvarade och ger sektor bildning i uppdrag att 
förtydliga rådande rutiner - som redogörs för i tjänsteskrivelsen -  i framtagandet 
av modersmålspolicy. 

6. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå att-sats 10.  

 
Kristian Hermansson (S) yrkar avslag till motionen i sin helhet samt avslag till Johan 
Sösaeter Johanssons (SD) yrkanden punkt 1-5. 
 
Andreas Freiholtz (SD) och Anders Willgard (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter 
Johanssons (SD) yrkande. 
 
Markus Hallman (C) och Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till Kristian 
Hermanssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller  
Kristian Hermanssons (S) förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 
Johan Sösaeter Johansson (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Anders Willgard (SD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-18 KS 2022/96 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsrapport - kommunstyrelsens systematiska 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. 
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Bakgrund 
Enligt AFS 2001:1, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren 
varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) bedrivits 
i verksamheten. Syftet är att säkerställa att alla delar i SAM utförs. Om det inte fungerat 
tillräckligt bra, ska det förbättras.   
 
För att säkra arbetet har kommungemensam process för systematiskt arbetsmiljöarbete 
inklusive årshjul, checklistor och andra stödjande dokument arbetats fram av HR-
avdelningen och beslutades i kommunstyrelsen i augusti 2020.  
 
Den årliga uppföljningen av SAM skall genomföras tillsammans med 
kommunstyrelsens samverkansgrupp (KSSG). Sektorchef återkopplar resultatet av den 
årliga uppföljningen till nämnden för dialog om hur SAM fungerat inom sin förvaltning 
senast 31 mars. De sammantagna förbättringsområdena i kommunen redovisas slutligen 
av kommunchef på kommunstyrelsen (KS) senast den 30 juni. KS är ytterst ansvarig för 
kommunens arbetsmiljö. 
 
Här visas årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 
 

 
 
Här redovisas personnyckeltal kommunstyrelsen för helår 2020 och 2021: 
 
Kommunstyrelsen, inkl PEX 2020 Jan-

Dec 
2021 Jan-

Dec 
Antal tillsvidareanställda 38 st 38st 
Antal tidsbegränsade 4 st 3st 
Andel kvinnor 68,3% 73,2% 
Andel deltidsanställningar  7,1% 4,9% 
Antal tjänster i årsarbetare 41,9st 41st 
Övertidsuttag - redovisat i tkr 68 tkr 55 tkr 
Fyllnadstidsuttag - redovisat i tkr 6 tkr 5 tkr 
Antal avgångar 5st 5 st 
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid 3,9% 1,7% 
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare 1,6st 0,7 st 
Andel långtidssjukfrånvaro 61,5% 31,9% 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021. 
 
 
 
Maria Olegård 
Tf kommunchef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Avdelningschefer på sektor kommunledning 
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Brist på kontorsplatser och förråd

Följande brister kommer att åtgärdas:

För vidarerapportering till nästa samverkansnivå. Efter CSG ska förvaltningschefer 
rapportera till resp nämnd (senast 31 mars) samt kommunchef rapportera till KS. KS 
är den årliga uppföljningens sista dialogforum (slutdatum 30 juni).

Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista KSSG

Positiva iakttagelser:

Följande behöver förbättras:

 I det stora hela fungerar det bra - uppstår något tas det upp, känns inte som ett stort problem.
Alla är medvetna om att det finns och ska bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud finns på kommunikationsavdelningen och adminstrativa avdelningen.
Det förs en dialog om arbetsmiljön och de systematiska arbetsmiljöfrågorna följs upp
Vissa av avdelningarna arbetar mer systematiskt med frågan

Samverkansgrupp KSSG
Ansvarig chef: Malin Krantz/Maria Olegård
Datum: 220124

Åtgärder har vidtagits för ökad säkerhet, exempelvis har extra vägg satts upp för att öka säkerheten för personalen i medborgarservice

Det finns önskemål om egna rum från flera av de som sitter i kontorslandskap idag.

I takt med att kommunen expanderar och de kommunala verksamheterna växer behöver en översyn av arbetsbelastningen på stödfunktionerna göras

Översyn av kommunhusets lokalutnyttjande kommer att påbörjas
Dialog kring distansarbete och dess konsekvenser behöver intensifieras

Dokumentationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 32 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-09 KS 2022/63 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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. 
 
2021 års internkontrollplan för kommunstyrelsen innefattar fyra kontrollpunkter. 
Samtliga kontrollpunkter kontrollerades inför delårsrapporteringen och samtliga 
kontroller visade på behov av förbättringsåtgärder. Bristerna som framkom i 
kontrollerna bedömdes vara av mindre allvarlig karaktär. Förslag på 
förbättringsåtgärder gavs till samtliga kontrollpunkter och åtgärder har vidtagits eller 
planeras att genomföras under första delen av 2022 för samtliga kontrollpunkter utom 
kontrollpunkt dokumentationskrav vid direktupphandling. Trots att brister har 
framkommit i kontrollerna bedöms Kommunstyrelsen till stor del ha en god intern 
kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-09 
Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för Återrapportering av kommunstyrelsens 
internkontroll 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021. 
 
 
Fanny Wester 
Verksamhetscontroller 
fanny.wester@lillaedet.se 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Olegård, tf kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Wagerland, enhetschef Geodata samt planering och exploatering 
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Återrapportering av 
kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021 
 
Framtagen av: sektor kommunledning 

Datum: 2022–02–15 

Version: 1.0 
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Sektor kommunledning 

Återrapportering av internkontrollplan 2021 till kommunstyrelsen 
     

 
Bakgrund 
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 återrapporteringen av 2021 
års internkontroll i kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av resultat 
2021 års internkontrollplan för kommunstyrelsen innefattar fyra kontrollpunkter. Samtliga 
kontrollpunkter kontrollerades inför delårsrapporteringen och samtliga kontroller visade på behov av 
förbättringsåtgärder. Bristerna som framkom i kontrollerna bedömdes vara av mindre allvarlig 
karaktär. Förslag på förbättringsåtgärder gavs till samtliga kontrollpunkter och åtgärder har vidtagits 
eller planeras att genomföras under första delen av 2022 för samtliga kontrollpunkter utom 
kontrollpunkt dokumentationskrav vid direktupphandling. Trots att brister har framkommit i 
kontrollerna bedöms Kommunstyrelsen till stor del ha en god intern kontroll. 

 

Kommunstyrelsens kontrollpunkter 2021 

Rutiner för utlämnande av geodata  
Beskrivning: det finns rutiner för hur geodata ska lämnas ut samt hur mottagare ska hantera denna. 
Rutinerna är dock svåra att hitta och troligen känner inte alla i verksamheten till att de finns. Risk att 
känslig geodata (ex. vattenledningar) lämnas ut utan ex sekretessavtal och att dessa kommer i 
händerna på obehöriga. 

Resultat vid kontroll: stickprovskontroll av två handläggare inom sektor samhälle har gjorts för att se 
att framtagen rutin för utlämnande av geodata följs. Avvikelser från rutinen har framkommit vid 
kontrollen. Digital geodata har i något fall skickats ut utan att mottagaren skrivit under sekretess- och 
nyttjanderättsavtal. Det finns även fall då fastighetsredovisning från lantmäteriet levererats utan att 
geodataavtal (förbindelseavtal) skrivits under. I något fall har avtalen skickats ut men det har inte 
kontrollerats att kommunen fått undertecknade avtal tillbaka. 

De rutiner som finns behöver uppdateras och förtydligas vad gäller avtal och leveranser samt 
synliggöras så att rutinen och avtalsmallarna är lättare att hitta. Det finns också kunskapsbrister hos 
delar av personalen och i vissa fall en otydlighet mellan den som producerar geodata och den som 
levererar den till kund. 

Föreslagen åtgärd vid delårsrapportering: rutinen för utlämnande av geodata behöver uppdateras 
och samtliga i kommunen som lämnar ut geodata till upphandlade konsulter och externa kunder 
behöver få kännedom om rutinen och de avtal som krävs för att lämna ut geodata. 
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Sektor kommunledning 

Återrapportering av internkontrollplan 2021 till kommunstyrelsen 
     

 

 

 

GDPR 
Beskrivning: risk att dataskyddslagstiftningen inte följs pga. okunskap då lagen är relativt ny. 

Resultat vid kontroll: en enkät har skickats ut till samtliga medarbetare inom sektor kommunledning 
för att kartlägga kunskapsnivån om GDPR. Svarsfrekvens: 81%. Samtliga respondenter känner till 
GDPR och majoriteten anger att de känner till hur de ska hantera personuppgifter i sitt vardagliga 
arbete. 

Gällande rutin vid personuppgiftsincident svarar drygt 20% att de inte känner till att kommunen har en 
sådan rutin och drygt 40% vet inte var den finns. Cirka 30% känner inte till vem som är 
dataskyddsamordnare i vår sektor. 

Föreslagen åtgärd vid delårsrapportering: Utbildningsinsats på APT för sektor kommunledning för 
att informera om GDPR utifrån de behov som framkom i enkätresultatet. Synliggöra rutinen för 
personuppgiftsincidenter på intranätet. 

 

 

Dokumentationskrav vid direktupphandling 
Beskrivning: direktupphandlingar över 100 000kr ska dokumenteras i enlighet med LOU. Risk finns 
att det inte efterföljs. 

Resultat vid kontroll: samtliga fakturor för Kommunstyrelsen under perioden jan-aug 2021 som 
översteg 100 000 kr har kontrollerats. Kontrollen visar att det är två fakturor för Kommunstyrelsen 
som överstiger beloppet för direktupphandling och där korrekt dokumentation saknas, så kallade 
otillåtna direktupphandlingar.  

Vissa köp har inte uppkommit i 100 000 kr för en specifik verksamhet, utan över flera verksamheter. 
Det är en av anledningarna till att det är viktigt att alla köp går via upphandlingsenheten, då värdet 
beräknas på samtliga inköp som kommunen genomför inom en och samma kategori under ett helt 
räkenskapsår. Det är lättare för både verksamheterna och upphandlingsenheten att ha koll genom att 
dokumentera samtliga inköp på ett och samma ställe. 

Årsredovisning av vidtagna åtgärder: under första halvåret 2022 ska ett digitalt ärendesystem 
införas för beställningar av tjänster från enheten Geodata. I systemet kommer rutiner beskrivas 
och möjlighet till underskrift av sekretessavtal kommer troligtvis finnas. Ärendesystemet 
kommer i första hand implementeras för interna beställningar men på sikt är tanken att även 
implementera systemet för externa beställningar. Därutöver ska kompletterande information ges 
till de som kan beröras men som inte beställer tjänster (framför allt medarbetare inom sektor 
samhälle).

Årsredovisning av vidtagna åtgärder: Dataskyddsombudet deltog på ett APT för sektor 
kommunledning i februari 2022 och informerade om generellt GDPR och om 
personuppgiftincidenter i synnerhet. Sektorns dataskyddssamordnare visade därefter var rutinen för 
personuppgiftsincidenter finns på intranätet och hur medarbetare ska göra för att anmäla en 
personuppgiftsincident utifrån given rutin.
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Sektor kommunledning 

Återrapportering av internkontrollplan 2021 till kommunstyrelsen 
     

 
Föreslagen åtgärd vid delårsrapportering: informera medarbetare och förtydliga information på 
intranätet. 

 

 

Beställarkompetens inom Planering och exploatering 
Beskrivning: risk för otillräcklig beställarkompetens vilket kan leda till att projekt får många ÄTOR, 
vilket påverkar kommunens totalekonomi negativt. 

Resultat vid kontroll: beställningar som inte skett genom Proccedo och som är 
upphandlingar/beställningar av tjänster har kontrollerats. Då endast två beställningar är påbörjade 
under 2021 har båda dessa kontrollerats. För beställningarna finns ramavtal tecknade. Beställarna har 
använt sig av upphandlingsenheten vid upphandlingen i enlighet med ramavtalen. Regler/rutiner 
avseende inköp och upphandling har följts. Men det finns en otydlighet mellan beställarna och 
upphandlingsenheten vem som diarieför beställningen under hela processen; från upphandling/ avrop 
till avtal om uppdrag. Handlingar som rör beställning, tilldelning och avtal saknas i båda ärendena i 
diariet. 

Föreslagen åtgärd vid delårsrapportering: Genomför utbildning för personal på planerings- och 
exploateringsenheten som ger dom bättre beställarkompetens och kunskap i upphandlingsprocessen, 
alltifrån ökad kunskap om själva upphandlingen och diarierutiner till uppföljning av beställningen. 
Samt förtydliga rutinen med vem som diarieför och anmäler delegations-beslut. 

 

Årsredovisning av vidtagna åtgärder: Upphandlingsavdelningen meddelar att de får fler 
kontakter från medarbetare i Lilla Edets kommun nu än tidigare och att de genom det kan hjälpa 
till så att upphandlingar sker på korrekt sätt. Inga specifika åtgärder har utförts för medarbetare 
inom sektor kommunledning.

Årsredovisning av vidtagna åtgärder: Inbokat utbildningstillfälle i mars 2022 med 
upphandlingsavdelningen för medarbetare på enheten planering– och exploatering för att få 
större kunskap kring upphandling och hur man hanterar/undviker ÄTOR.
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§ 33 
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 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2022 och ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta efter den. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-02-20 KS 2022/64 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Internkontrollplan 2022 för 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 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2021 och ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta efter den. 
 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Avdelningschefer sektor kommunledning 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Plan för internkontroll 2022 –  
Kommunstyrelsen 

 
 

Datum: 2022-02-25 

Beslutad av: Kommunstyrelsen  
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Kontrollplan för 2022 

Kontrollplan för 2022 är framtagen utifrån samråd med avdelningschefer inom sektor kommunledning 
och sektor samhälle, geodata och plan- och exploatering. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av kontrollplan sker två gånger per år; i samband med tertialredovisning 2 samt i 
samband med årsbokslut i mars. 

Nedan i tabellformat finns kommunstyrelsen internkontrollplan för 2022.
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Kontrollpunkter för Kommunstyrelsens verksamhetsområden 2022 
Process/område Beskrivning av risk Risk Förslag på åtgärd för att 

hantera risk 
Kontrollmoment Kontroll–

frekvens 
Ansvarig chef 

GDPR Risk att dataskyddslagstiftningen inte 
följs pga. okunskap då lagen är 
relativt ny. 

Måttlig Informera om praktisk 
tillämpning för att följa 
dataskyddslagstiftningen 
och rutin för 
personuppgiftsincident på 
enheternas APT 

Enkät till ett antal 
slumpmässigt utvalda 
medarbetare per enhet för 
att kontrollera kännedom 
av rutin för 
personuppgiftsincident 
och allmän kunskapsnivå 
av GDPR. 
Kontroll om fler 
personuppgiftsincidenter 
anmäls.  

1 ggr/år Kommunchef 

Dokumentation 
direkt–
upphandling 

Direktupphandlingar över 100tkr ska 
dokumenteras i enlighet med LOU. 
Risk finns att det inte efterföljs. 

Måttlig Informera/förtydliga 
information på intranät. 

Genomför 
stickprovskontroll av 
efterlevnad av 
dokumentationsplikt  

1 ggr/år Ekonomichef 

Taxor; 
felaktig/ej 
tillämpande av 
taxor och 
avgifter 

Risk att taxan inte alltid tillämpas 
vilket påverkar 
likabehandlingsprincipen och leder 
till lägre kostnadstäckning.  

Måttlig Genomförande av 
stickprover på utvalt antal 
ärenden som föranleder 
debitering och jämföra 
dessa med utsänd faktura  

Kontrollera att de ärenden 
som föranleder debitering 
också har debiterats med 
rätt taxa. Utförs på 10 
stickprov. 
 

1 ggr/år Planerings- och 
exploateringschef 

Fordon; 
körjournaler  

Risk för att fordonen nyttjas för 
annat än arbetsresor  

Måttlig Kontroll av kör- och 
förarjournaler 

Stickprov på 10 olika 
tillfällen under 2022. 
Kontrollera att resorna 
är tjänsteresor.  
 

1 ggr/år Planerings- och 
exploateringschef 

Avtalstecknan
de 

Risk att icke behörig person 
tecknar avtal. Avtal gäller då inte 
och kommunen kan bli 
skadeståndsskyldig. 

Hög Utbilda/informera  
personal i 
delegationsrätt  
 

Kontrollera tecknade 
avtal under 2022 genom 
stickprov. 

1 ggr/år Planerings- och 
exploateringschef 
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Kommunstyrelsen 

Plan för internkontroll 2022 
     

 
Krisorganisation Det finns rutiner för hur kommunens 

centrala krisledning ska organiseras 
men på grund av personalomsättning 
har inte hela organisationen övats. 
Det kan medföra fördröjningar i det 
initiala krisledningsarbetet. 
 

Hög Tillsätta nya medarbetare 
till krisorganisationen och 
öva den. 

 

Kontroll av genomförd 
utbildning.  

 

1 ggr/år. 

 

Säkerhetschef 

Informationssäk
erhet 

 

Risk för att uppgifter som omfattas 
av sekretess och som rör Sveriges 
säkerhet röjs, ändras eller förstörs. 

 

Hög Kommunen ska ha rutiner 
och materiel 
(säkerhetsskåp m.m.) för 
att kunna hantera detta. 

 

Stickprovskontroll att 
handläggare följer rutiner. 

 

1 ggr/år Säkerhetschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

 
§ 34 
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 arbetsutskott protokoll 2022-03-08 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar förslag till Förbundsordning Göeborgsregionens 
kommunalförbund. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-07-06 KS 2021/226 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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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sid 2/2 

 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Förbundsordning Göeborgsregionens 
kommunalförbund. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
GR 
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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Förbundsordning 2021 1 (2) 
 

Förbundsfullmäktige– ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

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 ska inte tillämpas 

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och 

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 
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Förbundsordning 2021  2 (2) 

Förbundsfullmäktige ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096  

 

  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-05-28 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 283. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till 

reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd 

av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12 
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Förbundsordning 
 

 
 

Gäller fr.o.m. 2020-02-122021-xx-xx 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

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 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 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 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning

412



Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx 

5 

 

§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 
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Sidan  1 av 2 
 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-03-14 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-03-22 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 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 

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  
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Sidan  2 av 2 
 

    

 

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 
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Inkomna skrivelser och rapporter till KS 2022-03-22 

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

 

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 

 

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 ingela.flodin@lillaedet.se
Sent:                                  Thu, 17 Feb 2022 07:31:38 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Sanau § 38 - Servicedeklaration för bygglovsverksamheten
Attachments:                   1.jpg, Beslut SANAU 2022-02-10Servicedeklaration för 
bygglovsverksamheten.pdf, Servicedeklaration för bygglovsverksamheten.pdf
Categories:                       KS

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 95 00, direkt: 0520-65 96 33
www.lillaedet.se
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-02-10 
 

 
§ 38 
Servicedeklaration för bygglovsverksamheten 
Dnr SAN 2021/742 
 
Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges mål- och resursplan för 2021 framgår att alla nämnder ska ta 
fram servicedeklarationer för tjänster som erbjuds medborgarna. Samhällsnämnden har 
bestämt att bygglovsenheten ska ta fram en av nämndens servicedeklarationer. Efter 
dialog med arbetsutskottet har förvaltningen tagit fram ett förslag på servicedeklaration 
vilken omfattar aspekter så som tillgänglighet, handläggningstider samt information om 
handläggningen och avgifter. På nämndsammanträdet i december 2021 beslutades om 
servicedeklaration. Efter att kommunikationsavdelningen meddelat att den skulle 
anpassas efter en framtagen mall redovisades en något justerad servicedeklaration på 
nämndsammanträdet den 27 januari som ett informationsärende. Synpunkter framfördes 
då från nämnden att man trots det ville ta ställning till det reviderade förslaget, som till 
skillnad mot det beslutade dokumentet innehåller en justerad inledande text samt 
punkter om vad som förväntas av sökanden.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Servicedeklaration för bygglovsverksamheten 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga påvisbara ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner förslag till servicedeklaration för bygglovsverksamheten. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Bygglovsenheten 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunstyrelsen 
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Servicedeklaration Bygglovsenheten 
Bygglovsenheten handlägger och prövar lov och förhandsbesked samt bedriver tillsyn enligt plan- 
och bygglagen. Vi ger upplysningar, information och råd inför din ansökan eller anmälan.  

Vårt mål är att enkelt och effektivt handlägga ditt ärende på ett rättssäkert sätt. Vi vill att du ska 
uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande av oss. Du kan komma i kontakt med oss genom 
ett personligt möte eller via telefon, vårt kontaktformulär, e-post och brev. 

Vad kan du förvänta dig av oss? 

• Vi finns här för din skull och du kan ställa dina frågor till oss dygnet runt via vårt 
kontaktformulär på kommunens webbplats, lillaedet.se/bygglov. Vi svarar dig inom tre 
arbetsdagar. 

• Söker du bygglov eller gör en anmälan meddelar vi dig inom tre veckor om ditt ärende är 
komplett och när du kan förvänta dig få beslut från oss. 

• Om din ansökan eller anmälan saknar underlag för vår prövning kommer vi att meddela dig 
om vilka uppgifter eller handlingar som du måste skicka in och när dessa ska ha inkommit till 
bygglovsenheten. Inkommer inga kompletteringar och vi inte har hört något från dig avvisar 
vi ansökan eller anmälan och debiterar dig en tredjedel av kostnaden för prövningen. 

• Om vi ser att det inte finns förutsättningar för oss att fatta ett positivt beslut för dig 
kommunicerar vi det innan beslutet tas. På så sätt får du alltid möjlighet att ändra din 
ansökan eller lämna dina synpunkter på vår bedömning. 

• Om vi inte lyckas ge dig ett beslut inom den tid vi lovat, kommer vi att reducera avgiften för 
prövningen. 

• Beställer du ritningar eller andra handlingar från vårt arkiv levererar vi dem till dig inom tre 
arbetsdagar. 

Vad förväntar vi oss av dig? 

• Att du efter att ha lämnat in en ansökan eller anmälan till oss är tillgänglig via de 
kontaktuppgifter du har angett i ansökan eller anmälan, samt att du meddelar oss om dina 
kontaktuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår hos oss. 

• Att du uppger sanningsenliga uppgifter i din ansökan eller anmälan. 
• Att du tar ansvar för att komplettera din ansökan eller anmälan enligt vårt föreläggande och 

tar ansvar för att ta reda på den information du saknar. 
• Att du tar kontakt med oss om det är något kring din ansökan eller anmälan som du inte 

förstår. 

Tala om vad du tycker! 

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss 
värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för 
synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter  samt hos den person eller verksamhet du 
haft kontakt med. 

Vad är en servicedeklaration? 

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar 
kommunala tjänster. 
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From:                                 Anne-Marie Stotzer
Sent:                                  Thu, 17 Feb 2022 11:42:15 +0000
To:                                      kommun@orust.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kristina.bexer@orust.se; 
magdalena.patriksson@tjorn.se; Maria Olegård; Pia
Subject:                             Överförmyndarnämndens protokoll 2022-02-16
Attachments:                   Protokoll 2022-02-16 utskick offentlig.pdf, Bokslut med 
måluppföljningverksamhetsberättelse för Överförmyndarenheten 2021.docx, Budget för 
överförmyndarnämnden 2023.docx

Hej! 
 
Översänder protokoll samt 2 bilagor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anne-Marie Stotzer 
Administratör 
 
Administrativa funktionen; Överförmyndarenheten för Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och  Stenungsunds kommun. 
444 82 Stenungsund 
Besöksadress: Strandvägen 15 Stenungsund
Telefon: 0303-73 82 23 (säkrast måndag-torsdag 10.00-11.00) 
 
 
E-post: overformyndaren@stenungsund.se 
Hemsida: www.stenungsund.se

 
Information om behandling av personuppgifter För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och 
besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad: 
www.stenungsund.se/personuppgifter
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

 

 

 

 

1 

 

Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Tid: 15:00-15.25 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Annika Andersson (L), ordförande 

Göran Hermansson (S), ersätter Claes Olsson (S) 

Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Tenghede (V), ersätter Anders Wingård (FO) 
    

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef 

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

 

 

Justeringsdag: 2022-02-16 

 

 

Justerare: Lars-Erik Anderström (M) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Annika Andersson (L)              Lars-Erik Anderström (M) 

sekreterare ordförande justeringsperson 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

 

 

 

 

2 

 

Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-02-16 

Paragrafer: 1-7 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-02-16 

Datum då anslaget tas ner: 2022-03-07 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

 

 

 

 

3 

 

 

§ 1 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

 

 

 

 

4 

 

§ 2  Ärendenr 8902/Dnr 62  

 

Begäran om samtycke till uthyrning av bostadsrätt (Akt nr 8902) 

 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 
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§ 3  Dnr ÖFN 2022/3  

 

Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för 

Överförmyndarenheten 2021 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och 

Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 

200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun 

på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edet kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 
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§ 4  Dnr ÖFN 2022/4 

 

Budget för överförmyndarnämnden 2023 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 

kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust, 

Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om 

budget.  

Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från 

att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun. 

Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 

ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 
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§ 5  Dnr ÖFN 2022/6 

 

Sammanträdesdag för Överförmyndarnämnden i mars 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att ändra datum för sammanträdet i mars till den 23 mars i 

stället för den 2 mars.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens sammanträde i januari flyttades till den 16 februari på grund av 

smittspridningen i landet och restriktionerna detta medförde. För att sammanträdena inte ska 

bli med endast två veckors mellanrum bör sammanträdet som var inplanerat den 2 mars flyttas 

fram till den 23 mars. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun  

Orust Kommun 

Tjörns Kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

 

 

 

 

8 

 

 

§ 6  Dnr ÖFN 2021/15 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av överförmyndarnämndens beslut fattade på delegation avseende entledigande 

av dataskyddsombud. 

 

En myndighet som hanterar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig ska utse ett 

dataskyddsombud enligt art. 37 EU:s allmänna dataskyddsförordning, förkortad GDPR. 

 

Eftersom en av nämndens två dataskyddsombud avslutar sin tjänst hos Göteborgsregionens 

kommunalförbund behöver nämnden besluta om att entlediga honom från sitt uppdrag att vara 

dataskyddsombud för nämnden.  

Det andra dataskyddsombudet kommer fortsatt fullgöra uppgiften som nämndens 

dataskyddsombud enligt gällande dataskyddsregler. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut daterad 2021-12-20 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarenheten 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 
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§ 7                    

   

 

Information från verksamheten 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- Återstår 9 redovisningar för 2020 som inte är färdiggranskade ännu. I några av 

dessa inväntas ytterligare kompletteringar och i några pågår kommunicering inför 

anmärkning.   

- 541 årsräkningar ska inkomma för 2021. 219 har inkommit och 12 är granskade. 

- Två ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med 

redovisningsskyldighet)  

- Årliga kontrollerna av ställföreträdare har inte påbörjats ännu.  

 

• Yttrande till Revisionen 

Ernst & Young via kommunrevisionen för Stenungsunds kommun har som uppdrag 

att granska Överförmyndarnämnden för 2021 och presidiet har svarat på 

frågeställningar och sänt iväg efterfrågade underlag.  

 

• Aktuella domar – inga domar att redovisa 
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Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/3
2022-01-13

 
Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för 
Överförmyndarenheten 2021 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och 
Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 
200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun 
på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har sedan 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd och ett avtal där det framgår att värdkommunen, Stenungsund, är 
huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen organisation, 
överförmyndarenheten, som svarar för beredning och verkställighet av nämndens 
ansvarsområden. Organisationen är placerad i Stenungsund. I avtalet framgår att eventuellt 
överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut. 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i en 
verksamhetsplan samt budget för verksamheten.  
 
På grund av covid-19 har överförmyndarenheten behövt förändra arbetssätt vilket medfört 
längre handläggningstider samt att rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat 
ske i den utsträckning som krävs för att det ska finnas tillräckligt många gode män.  
 
Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av överskottet inte ska återbetalas 
utan de ska överföras till 2022 för att möjliggöra en satsning på rekrytering och utbildning av 
ställföreträdare.  
Resurserna som överförs kommer användas för att visstidsanställa en handläggare/granskare 
under 4 månader som förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021 och 
det finns inte pengar inom ram för denna satsning.  
 
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för ställföreträdare och 
medarbetare inte genomförts som planerat.  
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Måluppföljning 2021 
Nedan redovisas en sammanställning över överförmyndarenhetens måluppfyllelse för målen 
som anges i enhetens verksamhetsplan 2021. Det finns tre mål som utgår från rättssäkerhet, 
effektivisering och utveckling i verksamheten.  
 
Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas 
94 % av årsräkningarna var färdiggranskade vid årsskiftet. Det återstod 32 årsräkningar som 
ej var färdiggranskad där det i vissa inväntas kompletteringar och i vissa pågår 
kommunicering kring anmärkning. 58 % av alla redovisningar var färdiggranskade sista 
september. Målet anses ej uppfyllt. 
 
Ställföreträdare har max 10 ärenden samtidigt samt bedöms vara rättrådiga  
Avstämning görs kontinuerligt så att ställföreträdare inte har fler än 10 uppdrag.  
Vid årsskiftet fanns det 8 ställföreträdare som hade 8-9 uppdrag, 2 ställföreträdare hade 10 
uppdrag, en ställföreträdare som är medförmyndare och har kortvariga, tillfälliga uppdrag 
hade 11. Resterande ställföreträdare hade färre uppdrag. 
 
Kontroll av samtliga förordnade ställföreträdare har genomförts under året. Målet är uppfyllt.  
 
Det finns förutsättningar för att viss handläggning kan ske digitalt på distans med bibehållen 
rättssäkerhet 
I planen fanns med att det ska finnas säker myndighetspost så att kommunikationen ska kunna 
ske digitalt och inte kräva att handlingar behöver skrivas ut och sändas med traditionell 
postgång.  
Handlingar har skannats in så att viss handläggning har kunnat göras på distans med 
bibehållen rättssäkerhet. Dock finns det inte möjlighet att kommunicera digitalt ännu på 
tillfredställande sätt. Målet anses delvis uppfyllt.  
 
Ekonomiskt resultat/analys 
Budget 2021 var för 4 660 tkr för den gemensamma förvaltningen (totala kostnader för 
personal, lokaler och administration). 
 
Under året uppstod en vakans under 3 månader på grund av rekrytering av ny medarbetare. 
Vidare har det varit lägre kostnader på grund av pandemin, bland annat på grund av färre 
utbildningsinsatser för ställföreträdarna och uteblivna utbildningar för medarbetarna. Därtill 
kommer lägre kostnader för förbruknings- och kontorsmaterial jämfört med budgeterat.  
 
Resultatet för verksamheten ger ett totalt överskott om 396 tkr (99 tkr kr /kommun). En 
överenskommelse är gjord mellan samarbetskommunerna om 200 tkr av dessa ska föras med 
till 2022.  
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Verksamhetsberättelse  
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som finns till 
följd av denna pandemi.  Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har 
påverkats av detta och arbetssätt har behövt ändras.   
 
Under året som gått har nämnden haft 7 sammanträden. Nämnden har beslutat i olika typer av 
myndighetsfrågor samt styrdokument för verksamheten. Informationsärenden har förekommit 
på samtliga sammanträden med bland annat målavstämning, ekonomisk uppföljning samt för 
nämnden aktuella domar. 
 
Jämförelsetabell: I tabellen anges exempel på antal olika typer av handläggningsärenden som 
hanterats inom enheten. 
Ärenden / Beslut 
 

2021 
(6,25 åarb) 

2020 
(6,25 åarb) 

2019 
(6,25 åarb) 

Antal personärenden/akter 1131 1058 1109  

Granskade års- och sluträkningar 608 645 619 

Arvodesbeslut 431 507 490 

Byten av ställföreträdare 34 34 37 

 
Antalet totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25 
årsarbetare (varav 0,5 är chefstjänst).  
Detta gör att enheten hanterat ca 196 personärende/årsarbetare (handläggare och 
administratör) under 2021. Antalet granskade års- och slutredovisningar har minskat något 
under året jämfört med föregående år vilket bland annat beror på att det åretstår 32 
redovisningar som inte är färdiggranskade.  
 

 
 
Länsstyrelsens tillsyn 
Länsstyrelsens har ej genomfört någon tillsyn under 2021. 
 
 
 
 

Nedan visas enhetens antal ärenden vid årsskiftet varje år. Detta visar på ärendemängden en given 
tidpunkt på året:
2021 929 ärenden per 31/12 876 personakter per 31/12
2020 903 ärenden per 31/12    865 personakter per 31/12
2019 876 ärenden per 31/12 850 personakter per 31/12
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Framtid  
Pandemin och restriktionerna till följd av den medför förändrade arbetssätt vilket initialt 
kommer att medföra längre handläggningstider. Inkommande post behöver dagligen skannas 
in för att möjliggöra arbete på distans. Den handläggning som ska ske på distans behöver 
planeras och äldre handlingar behöver skannas in i verksamhetssystemet och vid återkomst till 
kontoret behöver handlingar skrivas ut och läggas in i akt samt postas. 
Uppdragen där det behövs en god man eller förvaltare tenderar att bli mer komplexa vilket i 
sin tur innebär att det blir allt svårare att hitta ställföreträdare som har tillräcklig kompetens 
och som är villiga att åta sig uppdragen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edet kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/4
2022-01-14

 
Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Budget för överförmyndarnämnden 2023 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om 
budget.  
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från 
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun. 
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 
ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samarbetsavtalet 
I samarbetsavtalet mellan kommunerna anges att syftet med samarbetet är att nyttja resurser 
för att få en organisation som klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 
verksamheten. Strävan är att upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, 
rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarenhetens uppgifter är att utifrån delegation utöva tillsyn över samtliga gode 
män, förvaltare och förmyndare i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommun. Syftet 
är att tillse att enskilda som är minderåriga eller har ställföreträdare inte drabbas av 
rättsförluster. 
 
Tillsynsverksamheten innebär bland annat en aktiv kontroll av ställföreträdarna, exempelvis 
genom granskning av redovisningshandlingar där det framgår hur de förvaltar sina 
huvudmäns tillgångar. Tillsynen innebär även ett utredningsansvar vid klagomål och 
påpekande från enskilda och/eller andra verksamheter.  
Vidare innebär tillsynen att pröva och ge tillstånd till olika rättshandlingar som en 
ställföreträdare vidtar för sin huvudmans räkning, exempelvis samtycke till arvskiften.  
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Överförmyndarenheten ska därutöver vara tingsrätten behjälplig med utredning av behov av 
godmanskap och förvaltarskap. Vidare ska enheten fatta beslut om god man för vissa 
specifika rättshandlingar, för ensamkommande barn, vid byte av ställföreträdare samt fatta 
beslut om arvode till ställföreträdare.  
Överförmyndarenheten har även utbildningsansvar för ställföreträdare samt att rekrytera gode 
män och förvaltare.  
 
I tabellen nedan framkommer statistik över olika ärenden som handlagts under året samt 
jämförelser med åren innan: 

Ärenden / Beslut 

 

2021 
(6,25 åarb) 

2020 
(6,25 åarb) 

2019 
(6,25 åarb) 

Antal personärenden/akter 1131 1058 1109  

Granskade års- och sluträkningar 608 645 619 

Arvodesbeslut 431 507 490 

Byten av ställföreträdare 34 34 37 

 
Omvärldsanalys 
 
Ställföreträdarutredningen 
Regeringen beslutade 2019 om översyn över reglerna om gode män och förvaltare. 
Syftet med översynen är att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en 
ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och stöd de behöver.  
I uppdraget har även ingått att se över reglerna med syfte att det ska vara modernt och 
rättssäkert. Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet.  
 
23 april 2021 presenterades betänkandet av Ställföreträdarutredningen;  
Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 
I betänkandet framkommer ett flertal förslag som föreslås träda i kraft i januari 2023 och som 
påverkar överförmyndaren ansvar och befogenheter.  
Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkningar innebär dessa förändringar 
kostnadsökningar om 20-40 % för kommunerna i landet om utredningens går igenom.  
Ställföreträdarutredningen förslår att kommunerna ska få ekonomisk kompensation genom en 
ökning av de generella statsbidragen.  
 
Utredningen föreslår bland annat;  

- Ärenden om anordnande, jämkning och upphörande ska alltid inledas hos 
överförmyndaren. 
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- Överförmyndaren ska ha fler kontakter med sökanden, huvudmän och anhöriga 
- ”Icke tvistliga godmanskap” flyttas från tingsrätten till överförmyndaren, det innebär 

att utredningsansvar och beslutanderätten i dessa fall ligger hos överförmyndaren och 
inte hos tingsrätten.  

- Granskningen ska bli mer omfattande och ska ske på kortare tid 
- Mer dokumentation hos överförmyndaren 
- Ett ökat ansvar för utbildning av ställföreträdare.  

 
Covid 19 
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktionerna som finns till 
följd av denna pandemi. Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har 
påverkats av detta och arbetssätt som behövt ändras.  
 
Restriktionerna och påverkan av Covid 19 förväntas finnas kvar åtminstone under början av 
2022. Enheten fortsätter arbetet med att se över arbetssätt och vilka digitala verktyg som 
behövs för att medarbetarna ska kunna arbeta hemifrån på ett rättssäkert sätt med bibehållen 
sekretess och kvalité. I nuläget är det mycket svårt att förutsäga om 2023 kommer att 
påverkas av covid 19. 
 
Tillbakablick och prognos 
Antal totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25 
årsarbetare (varav 50% chefstjänst) 
 
Detta gör att enheten hanterat ca 196 ärenden/årsarbetare (handläggare och administratör) 
under 2021. 196 ärende per årsarbetare är en ökning med ca 10 ärende per årsarbetare jämfört 
med 2020. 
Från och med 2022 kommer ytterligare 10% att läggas på handläggartjänst och chefsdelen 
minskas till 40%.  
 
Förvaltningen budgeterar i nuläget för 6,25 årsarbetare under 2022 men föreslår en utökning 
inför 2023 med 2 årsarbetare. Denna utökning till 8,25 årsarbetare syftar till att säkerställa att 
överförmyndarenheten har beredskap för att kunna utföra även de arbetsuppgifter som 
ställföreträdarutredningen förslår ska utföras av överförmyndarna.  
 
Kommunernas ekonomi 
Verksamheten som Stenungsunds kommun debiterar samarbetskommunerna är kostnader för 
den gemensamma förvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Arvoden till gode män, 
förvaltare och förmyndare samt arvode till förtroendevalda i nämnden bekostas direkt av 
respektive kommun.  
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2021 beräknades budgeten för verksamheten med 6,25 årsarbetare inklusive 50 % chefstjänst. 
Från och med 2022 är det fortfarande beräknat på 6,25 men nu endast med 40% chefstjänst 
och en utökning görs med 10 % handläggartjänst.  
 
Budgeten för 2022 är densamma som för 2021 då enheten gjorde förhållandevis stort 
överskott 2020 och förväntades göra det även 2021. Överskotten har bland annat berott på att 
utbildningar för ställföreträdare och medarbetare inte kunnat genomföras samt att en tjänst 
varit vakant under del av 2021 i samband med rekrytering.  
 
Resultatet för verksamheten 2021 gav ett överskott om 396 tkr och samtliga 
samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av dessa förs med över till 2022 som en 
förstärkning och att resterande återbetalas enligt avtal (49 tkr/kommun).  
 
När förslaget för budget 2023 togs fram i föregående årsplan var inte 
ställföreträdarutredningen presenterad och det fanns ingen information om vilken påverkan 
utredningens förslag kan komma att få om det blir verklighet.  
I detta budgetförslag som förvaltningen nu presenterar är det med i beräkningen att det behövs 
en utökning för att täcka kostnader för ytterligare två årsarbetare.  
 
Mål och internkontroll 
Målarbete och intern kontroll har genomförts under 2021. Målen strävar mot att kommunens 
verksamhet bedrivs i enlighet med lag och i enlighet med kommunernas samarbetsavtal. Den 
interna kontrollen identifierar risker och dess konsekvenser så att åtgärder kan vidtas om 
behov utvärderas och omprövas årligen.  
 
Utmaningar inför 2023 
En av utmaningarna blir rekrytering av nya medarbetare (om ställföreträdarutredningens 
förslag blir verklighet) då det kommer bli brist på erfarna handläggare när överförmyndare 
över landet ska nyrekrytera. En annan utmaning är att sätta sig in i den förväntade nya 
lagstiftningen och de nya arbetsuppgifter som det medför.  
 
Vidare har uppdragens komplexitet under senare år ökat vilket medför att det blir allt svårare 
att hitta lämpliga ställföreträdare som är villiga att åta sig dessa uppdrag. Verksamheten 
behöver även fortsätta att utveckla rekryteringssätt så att fler och yngre ställföreträdare kan 
rekryteras samt hitta nya sätt att erbjuda utbildningar för ställföreträdarna.  
 
Det är även viktigt att upprätthålla och höja kompetensen hos medarbetarna för att kunna 
hantera handläggning och tillsyn av de komplexa ärenden som ökar.  
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Ekonomisk översikt 
 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget  
2024 

Intäkter 
 
 
Orust 
Tjörn 
Lilla Edet 
Stenungsund 

4 660 (+200 
från 2021) 
 
1 165 
1 165 
1 165 
1 165 

6 200 
 
 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
 

6 400 
 
 
1 600 
1 600 
1 600 
1 600 

 
Uppräkningsfaktorer 
Driftsramarna bygger på antaganden om en löneutveckling om 2,5 % under 2023. Vidare har 
en uppräkning beräknats med 2% för övriga kostnader. 
 
Överskott/Underskott 
Ekonomisk uppföljning redovisas varje tertial till överförmyndarnämnden och rapporteras till 
kontaktpersonerna i respektive kommun. Funktionschef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk 
balans vid årets slut. Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till 
avvikelsen och förslag till åtgärder tillställas överförmyndanämnden snararast.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Tue, 22 Feb 2022 08:32:29 +0000
To:                                      Kommunen
Cc:                                      Diarium; Mona Dieng; Ebba Bothén
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 338 – Ny ledamot i styrgruppen för 
arbetsmarknad
Attachments:                   Protokollsutdrag § 338.pdf
Categories:                       KS

Till kommunstyrelsen! 

Ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad 

Här expedieras beslut § 338 från Göteborgsregionens (GR:s) förbundsstyrelse 2022-02-11 
enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 338. Ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad 

Diarienummer: 2021-00186 

Beslut 

Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet, väljs till ny ledamot i styrgruppen för 

arbetsmarknad fram till och med nuvarande mandatperiod.    

Sammanfattning 

Annette Fransson (S), Lilla Edet, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GR:s 

styrgrupp för arbetsmarknad. Till ny ledamot i styrgruppen föreslår GR:s  

valberedning Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet. 

Skickas till 

Lilla Edets kommun 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Mon, 28 Feb 2022 08:23:55 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Extra bolagsstämma - protokoll från SOLTAK AB
Attachments:                   Protokoll_Extra bolagsstämma_SOLTAK_AB 2022-02-07, med underskrift.pdf

Hej! 
Bifogar SOLTAK AB:s protokoll från den extra bolagsstämman 2022-02-07. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Ohlén 
Ekonomichef 
010-331 34 01 
 

 
Information om behandling av personuppgifter. För att SOLTAK AB ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer bolaget 
att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer på hemsidan
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 Dokumentnamn   

 PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

 Per capsulam 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-07 1 
__________________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Per capsulam, 2022-02-07 

Aktieägare  Stenungsund kommun genom Katja Nikula 175 aktier  
Lilla Edets kommun genom Jörgen Andersson 175 aktier 
Tjörns kommun genom Anders G Högmark 175 aktier 
Kungälvs kommun genom Anders Holmensköld 175 aktier 

Övriga  Åke Sparringsjö  Ordförande   
Lena Ohlén  Sekreterare 
 

§ 1 
Stämmans öppnade  

Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar stämman 

§ 2  
Val av ordförande och sekreterare 

Stämman utser Åke Sparringsjö till ordförande. 
Stämman utser Lena Ohlén till sekreterare. 

 § 3  
Upprättande och godkännande av röstlängd 
Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. 

§ 4  
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Stämman har blivit behörigen sammankallad. 

§ 5 

Val av styrelseledamot 

Kungälv kommuns kommunfullmäktiges val av styrelseledamot i SOLTAK AB §14, 
2022-01-27 Peter Harrysson (M)   . 
 
och Nils Carlson har entledigande från uppdraget som styrelseledamot i SOLTAK AB 
enligt KF §14, 2022-01-27 
 
Stämman beslutar 

Att notera Kungälvs kommuns kommunfullmäktiges val av styrelseledamot. 
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 Dokumentnamn   

 PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

 Per capsulam 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-07 2 
__________________________________________________________________________________ 

§ 6 
Stämman avslutas 

Ordförande förklarar stämman avslutad. 

 

 

 _________________________ _________________________ 
 Katja Nikula  Jörgen Andersson 

 

 _________________________ _________________________ 
 Anders G Högmark  Anders Holmensköld 

 

 _________________________ _________________________ 
 Åke Sparringsjö  Lena Ohlén 
 Ordförande  Sekreterare 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: RizytepH+M96QvrF+ZWoBQ

LENA OHLÉN

2022-02-07 09:39

Serienummer: /Q943YaIMAl4Tqk8EblOzQ

ÅKE SPARRINGSJÖ

2022-02-07 09:44

Serienummer: FOQHCH0W+Xo6WIxkXBjReA

Anders Gösta Högmark

2022-02-07 12:14

Serienummer: w1jT2lod9NzMFU6hM9Bq3w

ANDERS HOLMENSKÖLD

2022-02-07 13:21

Serienummer: MNL4WywIaV3c7AUHV6H1nA

JÖRGEN ANDERSSON

2022-02-07 19:24

Serienummer: AAGU03XXTcYelZ9EBB8uVg

KATJA NIKULA

2022-02-08 01:23

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Mon, 28 Feb 2022 08:42:12 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Styrelseprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
Attachments:                   Årsredovisning SOLTAK AB 2021-12-31 med underskrift.pdf, 2021_Undertecknad 
Revisionsberättelse_SOLTAK_AB.pdf, Protokoll styrelsemöte 11 februari 2022 SOLTAK AB med 
underskrift.pdf, SOLTAK_granskningsrapport_2021_sign.pdf, Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 
2021 SOLTAK AB, med underskrift.pdf

Hej!
Bifogar SOLTAK AB:s styrelseprotokoll från mötet 2022-02-11 samt fastställd årsredovisning för 2021.
Till detta även lekmannarevisorernas granskningsrapport samt styrelsens försäkran till 
kommunstyrelsen. 
 
Vänliga hälsningar Lena 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Ohlén 
Ekonomichef 
010-331 34 01 
 

 
Information om behandling av personuppgifter. För att SOLTAK AB ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer bolaget 
att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer på hemsidan
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ÅRSREDOVISNING 
FÖR 

SOLTAK AB 
Org.nr 556939 - 1187 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 

 

 

Innehåll   Sida 

- Förvaltningsberättelse 2 

- Resultaträkning  8 

- Balansräkning  9 

- Noter   12 

- Underskrifter  18 

 

 

 

 

V
is

m
a 

A
d

d
o

 ID
-n

u
m

m
er

 : 
8

7
a2

2
a4

d
-0

0
7

9
-4

d
fc

-9
2

9
8

-d
2

3
c4

c5
d

5
4

9
a

451



SOLTAK AB 

Org. nr 556939 – 1187 

 

Sida 2 av 18 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLTAK AB 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Styrelsen och verkställande direktören för SOLTAK AB, org.nr 556939 - 1187, får härmed avge 

årsredovisning för år 2021. Bolaget etablerades år 2013. 

SOLTAK AB ägs till 25 % vardera av Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets kommun 

samt Tjörns kommun. 

 

VERKSAMHET 

SOLTAK AB:s affärsidé och vision 
SOLTAK AB skall kraftsamla och specialisera sig på de stöd- och servicetjänster som förts över från 

ägarkommunerna. 

Med enhetliga och gemensamma system och processer samt ökad automatisering skall kostnader för 

systemdrift, support och operativt arbete minska, vilket ger ägarkommunerna mer värde för 

pengarna. 

Högre grad av standardisering möjliggör ökad intern flexibilitet och rörlighet hos personalen, vilket 

minskar sårbarheten, samtidigt som arbetsinnehållet breddas och blir mer attraktivt för 

medarbetarna.  

Kommunernas stöd- och servicetjänster blir SOLTAK AB:s kärnverksamheter. SOLTAK AB skall inom 

sina verksamhetsområden uppfattas som en mer effektiv leverantör och en mer attraktiv 

arbetsgivare än respektive kommun. 

Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområden – ekonomiadministration, löne-

administration och IT-drift samt support. Utöver detta har ett projektkontor etablerats för hantering 

av verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag. 

Affärsområde Ekonomi 
Inom affärsområde Ekonomi hanteras tre huvudfunktioner – leverantörsreskontra, kundreskontra 

och kassafunktioner. Affärsområdet består också utav systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 

ERP, ett nytt, modernt ekonomisystem, vilket bolaget äger och förvaltar.  

Affärsområde Lön 
Affärsområde Lön ansvarar för löneadministration vilket omfattar utbetalningar och administration 

av löner, arvode och ersättningar för mer än 10 000 personer. Affärsområdet består också av 

pensionshandläggare samt systemförvaltare för lönesystemet Personec P, ett nytt och modernt 

lönesystem, vilket bolaget äger och förvaltar. 

Affärsområde IT 
Affärsområde IT svarar för drift och support av tre av de fyra samverkande kommunernas centrala IT-

miljöer, verksamhetssystem och applikationer. Totalt hanterar bolaget 450 till 500 IT-system, varav 

över 200 är olika verksamhetssystem. 

Affärsområde Projekt 
Affärsområde Projekt hanterar verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag.  
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Företagets säte är Kungälv. 

 

 

RESULTAT 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3 088 KSEK 

 (4 174 KSEK år 2020.) 

Den pågående pandemin har präglat året som har gått. Rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten har gjort att bolaget löpande har fått ställa om sättet att arbeta på. Detta för 

att säkerställa leveransen till bolagets kunder samt för trygghet för bolagets anställda och deras 

hälsa.  

Omställningen har gått mycket bra och bolagets leverans av tjänster har kunnat genomföras enligt 

plan hela året.  

Bolagets resultat präglas av lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för 

övriga kostnader ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 

nästkommande år.  

 

Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera ner priset på ett antal av bolagets 

tjänster under innevarande år.  

 

Investeringar 
Bolagets investeringar har uppgått till 4 469 KSEK.  Budget 2021 uppgick till 7 400 KSEK. 

Avvikelsen mot budget beror främst på lägre investeringar inom affärsområde IT. Hårdvaruinköpen 

ligger på en lägre nivå samt budgeterade förbättringar för fastigheten. 

Bolagets inköp av materiella tillgångar uppgår under året till 3 627 KSEK, där den största delen avser 

inköp av nätutrustning.  

De immateriella investeringarna under året uppgår till sammanlagt 842 KSEK och avser licenser 

kopplade till nätutrustning.  

 

 

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 169 084 194 156 015 010 171 800 379 146 010 752 82 654 648

Res. efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495 5 101 169 192 274 -430 703 

Res. i % av nettoomsättningen 1,83 2,68 2,97 0,13 -0,52 

Balansomslutning 148 527 280 154 259 515 151 028 462 134 304 553 120 137 253

Soliditet (%) 10,8 8,7 6,8 4,5 5,1

Kassalikviditet (%) 224,3 176,8 176,9 114,8 40,5

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Finansiering av bolaget har skett genom månatliga fakturering i efterskott till de fyra samverkande 

kommunerna. Faktureringen är baserad på köpta tjänster i kombination med bolagets antagna 

finansieringsmodell. Finansiering av bolagets investeringar har skett genom upplåning via 

Kommuninvest AB, med kommunala borgensutfästelser som säkerhet. 

Risker 

Finansiella risker 
Bolagets tillgångar är till 10,8 % finansierade av eget kapital och resterande del med lånat kapital. 

Bolaget har därför hög exponering vad gäller ränteförändringar. Risken elimineras dock av att bolaget 

har en god likviditet och på det sättet kan hantera eventuella ränteförändringar.  

Bolaget har totalt 94 380 KSEK i lån varav 23 680 KSEK är upptagna i rörlig ränta. I övrigt är lånen 

upptagna med fast ränta med löptider mellan ett och sex år.  

Övriga risker 
Bolaget skall driva förändringar mot gemensamma system, processer och lösningar. Kommunernas 

möjligheter och förmåga till samordnad förändring är avgörande för bolagets förmåga att leverera 

mervärde och ökad produktivitet. 

 

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kompetenshöjning och personalomsättning 
SOLTAK AB har haft en personalomsättning runt 14 % under 2021.  Omsättningen hur utgjorts av tre 

pensionsavgångar samt tio personer som slutat av andra anledningar.  

Bolaget har 92 anställda per 2021-12-31. Fördelningen är 59 kvinnor och 33 män.  

Sjukfrånvaron har sjunkit till 3,3 % jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 3,7 % (2019: 4,1 %). Av 

detta var långtidssjukskrivningen innevarande år 33,7 %, jämfört med 18,5% 2020 (2019: 27,0%). 

 

Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit från ca 5 % till 3,4 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna ligger 

på 3,2 %, något högre jämfört med 2020 då nivån var 3,0 %.  

Rekrytering 
Ø SOLTAK AB har haft fem annonser på offentligajobb.se. 
Ø 133 ansökningar har kommit in via offentligajobb.se och runt 70 spontanansökning. 

Ø Rekrytering har även skett via spontanansökningar, bemanningsföretag och anställningar 
efter LIA perioder. 
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Antal anställda 2021-01-01 och 2021-12-31 
 

 

 

 

Sjukfrånvaro i % 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Den pågående pandemin (Covid-19) med nya virusvarianter fortsätter att prägla bolagets verksamhet 

under hela året. Bolaget har under hela pandemin haft en god beredskap och tydlig handlingsplan. 

Ledningen har löpande vidtagit erforderliga åtgärder vid behov efter varje ny händelse. Leverans av 

bolagets tjänster har kunnat säkerställas under hela perioden, vilket är viktigt då bolaget har en 

samhällsviktig funktion att fylla. Arbete på distans har präglat året. 

Förändring i bolagsledningen, en affärsområdeschef för två affärsområden. Förstärkning av operativa 

ledningen inom affärsområde Lön respektive affärsområde Ekonomi med två gruppchefer, en 

gruppchef för Systemförvaltning och Pensionshandläggning, och en gruppchef för 

Ekonomiadministratörerna. 

Bolaget har under året fortsatt sin satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare. Bolaget har aktivt 
arbetat med friskvård, där digitala rörelseövningar är en del av medarbetarnas vardag.  
Vidare har en satsning och implementering av digitala verktyg skett under året för pulsmätning i 
realtid av temperaturen hos alla medarbetare. Ett modernt och effektivt verktyg som ersatt den 
traditionella medarbetarenkäten.  
 
Bolaget har genomfört en arbetsmiljöinsatsen för samtliga medarbetare i forma av åtta tillfällen med 

endagarsutbildning i personlig effektivitet med tips och råd för att hitta en ännu bättre struktur i det 

egna arbetet i syfte att frigöra tid och minska stress. Arbetsmiljöinsatsen var mycket uppskattad. 

Samtliga chefer har även under året fått ytterligare digitala verktyg för att kunna stötta 
medarbetarna i frågor kring mental hälsa. 
 
Bolaget har under året fräschat upp delar av lokalerna, samt uppdaterat samtliga konferensrum med 
modern teknik för effektiva möten oavsett om medarbetare är på kontoret eller arbetar hemifrån. 
 
Upphandling och implementering av driftavtal med externa leverantörer har genomförts, som ett 

steg mot volymbaserad tjänsteleverans inom IT för större flexibilitet. 

Fortsatt arbete har skett av införande at robotisering (RPA) inom lämpliga processer 

 

Stärkt arbetsgivarvarumärke och externt varumärke har varit ett av bolagets mål för 2021. Under 

2021 har bolaget genomfört flera digitala möten och besök hos bolagets kunder där bolaget stärkt 

sitt varumärke. Återkoppling från aktörer på marknaden, såsom leverantörer och konsulter, vittnar 

om ett stärkt varumärke. Stort antal sökande till utannonserade tjänster tillsammans med 

återkopplingen från kandidater talar för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Tydlig paketering av 

bolagets budskap och tydliga företagspresentationer har bidragit till detta.  

 

Vidareutvecklingen av bolagets ärendehanteringssystem har fortsatt under året. Utveckling har gett 
än mer effektivare hantering av ärenden med kunden i fokus. Ärendestatistik ger bolaget möjlighet 
att mäta effekter av den utveckling som succesivt genomförs. 
 

FRAMTIDA UTVECKLING 
SOLTAK AB:s fokus framåt är att fullfölja de grunduppdrag man fått från kommunerna och fortsätta 

arbetet med att fintrimma system, processer och samarbetsformer. SOLTAK AB har blivit en naturlig 

arena för kommunal samverkan i vid mening och vi ser många verksamhetsområden som framgent 

skulle kunna samordnas med SOLTAK AB som bas. 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat Årets

Aktiekapital resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 70 000 6 577 533 696 716 7 344 249

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 696 716 -696 716 0

Årets vinst 1 883 937 1 883 937

Belopp vid årets utgång 70 000 7 274 249 1 883 937 9 228 186

Villkorat aktieägartilsskott uppgår till 6 000 000 kr (föregående år 6 000 000 kr).

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 7 274 249

Årets vinst 1 883 937

9 158 186

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 9 158 186

9 158 186

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021 2020

Not

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2,3 169 084 194 156 015 010

Aktiverat abete för egen räkning 0 0

Övriga rörelseintäkter 868 385 959 974

169 952 579 156 974 984

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4,5,6 -86 489 087 -71 728 642

Personalkostnader 7 -59 290 142 -55 686 216

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -20 573 660 -24 815 815

-166 352 888 -152 230 673

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 489

Räntekostnader och liknande resultatposter -511 257 -570 305

-511 257 -569 816

Resultat efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495

Bokslutsdipositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -790 000 -3 270 000

-790 000 -3 270 000

Resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på årets resultat 8 -414 497 -207 780

Årets resultat 1 883 937 696 715
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 9

liknande arbeten 19 043 295 36 406 616

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 10

liknande arbeten 626 747 1 312 149

Pågående projekt avseende immateriella 11

anläggningstillgångar 256 949 0

19 926 991 37 718 765

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 12 605 750 647 230

Inventarier, verktyg och installationer 13 4 283 542 4 221 030

Pågående projekt materiella 14

anläggningstillgångar 1 666 038 0

6 555 330 4 868 260

Summa anläggningstillgångar 26 482 321 42 587 025

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 352 631 464 861

Övriga fordringar 187 368 81 574

Uppskjuten skattefordran 15 76 024 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 7 167 546 20 367 813

27 783 570 20 914 248

Kassa och bank

Kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa omsättningstillgångar 122 044 958 111 672 491

SUMMA TILLGÅNGAR 148 527 280 154 259 515
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 70 000 70 000

70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 186 7 274 249

Summa eget kapital 9 228 186 7 344 249

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 8 610 000 7 820 000

Summa obeskattade reserver 8 610 000 7 820 000

Avsättningar
Avsatt till pension 7 633 830 5 567 764

Summa avsättningar 7 633 830 5 567 764

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 68 580 000 70 380 000

Summa långfristiga skulder 68 580 000 70 380 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 800 000 33 700 000

Leverantörsskulder 16 900 659 15 733 992

Aktuell skatteskuld 607 483 1 449 874

Övriga skulder 19 1 902 338 2 690 939

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 9 264 784 9 572 698

Summa kortfristiga skulder 54 475 264 63 147 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 527 280 154 259 515
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KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;

Avskrivningar och nedskrivningar 20 573 660 24 815 815

Avsättningar 2 066 066 2 094 950

26 239 417 31 655 076

Erhållen ränta 0 489

Erlagd ränta -511 257 -570 305

Betald inkomstskatt -1 256 888 -134 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 471 272 30 951 158

före förändring av rörelseresultat

Förändring i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -6 869 321 -2 958 036

Förändring av rörelseskulder 70 152 -2 904 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 672 103 25 088 832

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 627 402 -744 634

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -841 555 -1 017 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 468 957 -1 762 026

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 9 000 000 17 700 000

Amortering av lån -18 700 000 -17 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 700 000 0

Årets kassaflöde 3 503 146 23 326 806

Likvida medel vid årets början 90 758 243 67 431 437

Likvida medel vid årets slut 94 261 389 90 758 243
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 

redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och 

risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Tjänster 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs, så kallad successiv 

vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas 

uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på 

balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att 

erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkten bara i den 

mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de 

uppkommer. 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 

uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. I bokslutet per 2021-

12-31 återfinns inga beräknade förlustuppdrag. 

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. 

Leasingavtalet 

Företaget som leasegivare 

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till 

leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är 

leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende på när 

leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över perioden. 

Företaget som leasetagare 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Ersättning till anställda 

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och 

ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 

det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller formella, att betala något ytterligare, utöver dessa 

avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga 

långfristiga ersättningar till anställda. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Installationer på annan fastighet   20 år 

Inventarier, verktyg och maskiner     3 – 5 år 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av 

utan nedskrivning prövas årligen. Bolaget har per 2021-12-31 fortsatt pågående projekt som ännu 

inte har tagits i bruk. Bolaget har därmed i bokslutet 2021-12-31 inte åsatt någon nyttjandeperiod för 

dessa tillgångar. I bruk tagna immateriella tillgångar skrivs av linjärt enligt nedan.  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten 5 – 6 år 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 – 5 år 

Avskrivningar på immateriella tillgångar på 6 år grundar sig på avtalsrättsliga förhållanden kopplat till 

dessa tillgångar som gör det sannolikt att tillgången kommer nyttjas i 6 år. 

Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 

balansdagen. 

Övriga avsättningar 

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 

händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att 

reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas 

förpliktelsen. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2021 2020

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:

Affärsområde Ekonomi 17 568 093 17 442 408

Affärsområde Lön 36 356 338 33 147 500

Affärsområde IT & Projekt 115 159 763 105 425 102

169 084 194 156 015 010

Not 3 Leasingavtal - leasegivare 2021 2020

Intäktssförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 9 315 696 8 996 706

Senare än 1 år men inom 5 år 9 810 173 7 813 998

Senare än 5 år 0 0

19 125 869 16 810 704

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Leasade tillgångar avser IT-utrustning.

2021 uppgick intäkten för leasingavtalen till 13 110 114 kr ( 7 458 690 kr 2020.)

Not 4 Arvode till revisorer 2021 2020

Revisionsuppdraget 92 200 90 150

Annan revisionsverksamhet 40 000 42 000

132 200 132 150

Not 5 Leasingavtal - leasetagare 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 12 289 464 11 970 474

Senare än 1 år men inom 5 år 14 854 529 15 182 922

Senare än 5 år 1 477 600 2 126 800

28 621 593 29 280 196

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Hyresavtal för fastighet, hyresavtal för serverhallar samt hyresavtal för datorer.

2021 uppgick kostnaderna för leasingavtalen till 16 215 090 kr ( 10 563 666 kr 2020.)

Not 6 Övriga externa kostnader 2021 2020

Konsultkostnader 12 005 223 15 944 264

Inköp av IT-utrustning 15 562 239 8 083 699

IT-licenser 14 093 267 13 039 739

Lokalhyra 3 055 966 3 172 841

Serviceavtal 27 043 476 20 470 157

Övriga kostnader 14 728 916 11 017 942

86 489 087 71 728 642
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Not 7 Anställda och personalkostnader 2021 2020

Medelantal anställda

Män 33 30

Kvinnor 59 60

92 90

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 466 787 1 436 267

Övriga anställda 39 882 780 39 289 377

41 349 567 40 725 644

Tantiem till styrelse och verkställande direktör utgår ej.

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 370 453 332 013

Pensionskostnader för övriga anställda 4 287 818 4 150 148

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 13 348 413 11 640 228

18 006 683 16 122 389

Avtal om avgångsvederlag

För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets del. 

Avgångsvederlag utgår om VD sägs upp med motsvarande 6 månadslöner.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 22% 33%

Andel män i styrelsen 78% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 43%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 57%

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt 490 522 207 780

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp -76 024 0

Summa redovisad skatt 414 498 207 780

Redovisat resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6%): -473 477 -193 562

Skatteeffekten av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -17 044 -14 218

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp 76 024 0

Redovisad skatt -414 497 -207 780

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras per 2022-12-31.

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021-12-31 2020-12-31

och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde 92 356 567 90 778 780

Inköp 0 454 729

Omklassificeringar 0 1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 356 567 92 356 567

Ingående avskrivningar -55 949 952 -38 800 622

Årets avskrivningar -17 363 321 -17 149 329

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 313 272 -55 949 951

Utgående redovisat värde 19 043 295 36 406 616

Varav restvärde aktiverat arbete 1 090 766 1 218 552
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Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m. m. 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 479 648 3 479 648

Inköp 584 606 562 664

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 064 254 4 042 312

Ingående avskrivningar -2 730 163 -2 034 234

Årets avskrivningar -707 343 -695 930

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 437 507 -2 730 163

Utgående redovisat värde 626 747 1 312 149

Not 11 Pågående projekt avseende immateriella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 1 123 058

Inköp 256 949 0

Omklassificeringar 0 -1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 949 0

Utgående redovisat värde 256 949 0

Not 12 Förbättringsutgift på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 829 598 791 765

Inköp 0 37 833

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 829 598 829 598

Ingående avskrivningar -182 368 -141 156

Årets avskrivningar -41 480 -41 212

Utgående ackumulerade avskrivningar -223 848 -182 368

Utgående redovisat värde 605 750 647 230

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 092 250 31 822 785

Inköp 1 961 364 706 801

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 053 613 32 529 586

Ingående avskrivningar -28 308 556 -21 379 211

Årets avskrivningar -2 461 516 -6 929 345

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 770 072 -28 308 556

Utgående redovisat värde 4 283 542 4 221 030

Not 14 Pågående projekt avseende materiella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Inköp 1 666 038 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 666 038 0

Utgående redovisat värde 1 666 038 0

Not 15 Uppskjuten skattefordran 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran 76 024 0

76 024 0

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras 2022-12-31. Se not 8. Skatt på årets resultat.
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SOLTAK AB 

Org. nr 556939 – 1187 

 

Sida 17 av 18 
 

 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 146 065 13 787 040

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 532 94 910

Övriga interimsfordringar (periodiseringar) 7 011 949 6 485 863

7 167 546 20 367 813

Not 17 Antal aktier 2021-12-31 2020-12-31

Aktier Kvotvärde Kvotvärde

100 100
Antal Antal

700 700

700 700

Not 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 15 000 000 16 000 000

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 53 580 000 54 380 000

68 580 000 70 380 000

Not 19 Övriga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Personalskatt 908 373 905 035

Lagstadgade sociala avgifter 993 964 980 235

Mervärdesskatt 0 805 668

1 902 337 2 690 938

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Lön 6 983 947 7 082 279

Räntor 55 091 50 546

Övriga upplupna kostnader 2 225 746 2 439 873

9 264 784 9 572 698

Not 21 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter förekommer.

Not 22 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser förekommer.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 2021-12-31 2020-12-31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 185 7 274 249

disponeras så att

i ny räkning överföres 9 158 185 7 274 249

9 158 185 7 274 249

Not 25 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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Kungälv 
 

 

 

 

Åke Sparringsjö Lars Ivarsbo  Pertti Heina  

    Verkställande direktör 

 

 

 

Robert Matsson Melisa Nilsson  Peter Harrysson 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 
 

 

 

Bjarne Fredriksson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i SOLTAK AB, org.nr 556939-1187

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har ut fört en revision av årsredovisningen för SOLTAK AB

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt  min uppfattning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga

avseenden rät tvisande bild av SOLTAK ABs finansiella ställning

per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat  och

kassaflöde för året enligt  årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Jag har ut fört revisionen enligt Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sver ige. Mit t  ansvar enligt

dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprättas och att  den ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för at t  upprätta en årsredo-

visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare

sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

måga att  fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-

satt  drift . Antagandet om fortsatt drif t  t illämpas dock inte om

styrelsen och verkställande direktören avser at t  likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga fel-

akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter  eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan

uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer jag r iskerna för väsent liga fel-

akt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegent ligheter eller misstag, ut formar och utför

granskningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-

enliga för at t  utgöra en grund för mina uttalanden. Risken

för at t  inte upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av

oegent ligheter är högre än för en väsent lig felakt ighet som

beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden,

felakt ig informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t  ut tala mig om effekt ivi-

teten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsat t

drift  vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill

betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det f inns en

väsent lig osäkerhetsfaktor , måste jag i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsent liga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för

revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra at t  et t  bolag inte längre kan fortsät ta

verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentat ionen,

strukturen och innehållet  i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transakt ionerna och händelserna på ett sät t

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som jag ident if ierat .
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2 (2)

Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för SOLTAK AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-

12-31 samt av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets

vinst eller förlust .

Jag t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räken-

skapsåret .

Grund för ut talanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mit t

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-

t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag t ill

utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets

verksamhetsart , omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet  och

ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och att

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt  kont rolleras på et t  betryggande sät t . Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring ska full-

göras i överensstämmelse med lag och för at t  medels-

förvaltningen ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Mitt  mål beträf fande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt  ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sätt handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt  mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed mit t  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder jag professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst

eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsent lighet. Det innebär at t  jag fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Jag går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mit t

ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för mitt  ut talande

om styrelsens förslag t ill dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust  har jag granskat  om förslaget är förenligt

med akt iebolagslagen.

Uddevalla den datum som framgår av elekt ronisk underskrif t

Bjarne Fredriksson

Auktor iserad revisor
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 1 
                _________________________________________________________________________________ 

  
Plats och tid Teamsmöte, 2022-02-11, kl. 13:00 – 15:50 

 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 
Lars Ivarsbo 
Peter Harrysson, §5–15 
Robert Mattsson  
Johan Jönsson    
Morgan Carlsson, §1–4 

 Suppleanter Carlos Rebela Da Silva 
Morgan Carlsson, §5–15  
  
 

 Ej närvarande Melisa Nilsson Meddelat förhinder 
Rosalie Sanyang Meddelat förhinder 
 
       

 Övriga Pertti Heina  VD 
Lena Ohlén  Ekonomichef  
Bjarne Fredriksson Auktoriserad revisor, EY, §1–6 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare __________________________________ 
 Lena Ohlén 

 

 Ordförande __________________________________ 
  Åke Sparringsjö 

  

 Justerare __________________________________ 
  Lars Ivarsbo 

 

§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
Johan Jönsson tjänstgör för Melisa Nilsson. Morgan Carlsson tjänstgör för Peter Harrysson, 
§1–4. 
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 2 
                _________________________________________________________________________________ 

§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  

§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  

§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 

§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 13 samt 14 är justerat och ligger på Sharepoint.   

Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 

§ 6  
Bokslut 2021 
Revisions PM avseende verksamhetsåret 2021 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 
Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2021 enligt utskickad handling presenterade vid 
mötet. 
Årsredovisning 2021 enligt utskickade handlingar presenterade vid mötet. 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen enligt utskickad handling. 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen i Revisions PM avseende verksamhetsåret 2021. 
Att notera informationen i Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2021. 
Att godkänna årsredovisning 2021. 
Att fastställa balans- och resultaträkning 2021. 
 
Om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, där den 
ansamlade vinsten om 9 158 186 kr balanseras i en ny räkning. 

Till årsstämmans förfogande står 
Balanserad vinst  7 274 249  
Årets vinst  1 883 937 
                                      9 158 186 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 9 158 186 kr.  
Att föreslå bolagsstämman besluta enligt ovan punkter. 
 
Att uppdra till styrelsens ordförande och vice ordförande att avge försäkran i enlighet med 
förslaget. 
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Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 3 
                _________________________________________________________________________________ 

 
§ 7  
Uppföljning verksamhetsplan 2021 
Uppföljning av mål i Verksamhetsplan 2021 SOLTAK AB enligt utskickade handlingar 
presenterade vid mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att godkänna uppföljningen av målen i Verksamhetsplan 2021. 
 
§ 8 
Uppföljning internkontrollplan 2021 
Uppföljning internkontrollplan 2021 SOLTAK AB (T3 helår) enligt utskickade handlingar 
presenterad vid styrelsemötet 11 februari 2022. 

Styrelsen beslutar  
Att godkända uppföljningen av internkontrollplan 2021. 

§ 9 
Internkontrollplan 2022 
Förslag till internkontrollplan 2022 SOLTAK AB enligt utskickade handlingar presenterad vid 
styrelsemötet 11 februari 2022. 

Styrelsen beslutar  
Att godkända internkontrollplan 2022 enligt förslag. 
 
 
§ 10 
Instruktion för ekonomisk rapportering 
Instruktion för ekonomisk rapportering har skickats ut med handlingarna. 
 
Styrelsen beslutar  
Att fastställa instruktionen för ekonomisk rapportering 
 
§ 11 
Uppföljning personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2021 (T3, helår) presenterad vid styrelsemötet 11 februari 
2022. 
 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 4 
                _________________________________________________________________________________ 

§12 
VD informerar 
• Pandemin, status och kommentarer. 
• Press och media: Radar IT Success Story SOLTAK IT – stärker vårt varumärke! 
• Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna, arbete pågår.  
• Kundsamverkan - tillsammans vidareutveckla samarbetsformerna, arbete pågår.  
• Tjörn IT – förfrågan om information IT-tjänster, möte för genomgång och dialog. 
• Stenungsund och skoltjänsten, status och kommentarer. 
• Lilla Edet och SOLTAK IT, status - löpande operativa möten och dialog. 
• KS Kungälv besök SOLTAK 24/11: Bra, väldigt positivt, stärker rätt bild av SOLTAK.  
• Arbetsmiljöinsats samtliga medarbetare och ledarskapsutveckling för samtliga chefer. 
• Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 
• Volymer, lite kort. 
• Nuläge olika perspektiv, uppsummering: Alla siffror går åt rätt håll, pekar i rätt riktning! 
   
   
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
§13 
Övriga frågor 
Kort presentation av respektive deltagare vid mötet. 
Styrelsens strategidagar maj 2022, kort praktiskt upplägg, mer information närmare inpå. 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  

§14 
Utvärdering styrelse och VD 
Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete och VD. 
 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen.  
 
§ 15 
Mötets avslutande 
Ordförande och styrelsen vill rikta ett tack till personal och VD för gott genomfört arbete för 
2021. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
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GRANSKNINGSRAPPORT   

  

Till bolagsstämman i SOLTAK AB                                             Org.nr 556939-1187  

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:  

Tjörns kommun  

Lilla Edets kommun  

Kungälvs kommun  

Stenungsunds kommun  

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med  

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat  

och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet  

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att  

bolagets interna kontroll är tillräcklig.   

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon  

grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en  

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.   

 

  

 

Datum enligt digitala underskrifter  

  

 

  

 

Lena Schandorff                                                              Anders Forsman  

Lekmannarevisor                                                             Lekmannarevisor  

 

  

 

  

 

Hans Gillenius                                                                Ingemar Ottosson  

Lekmannarevisor                                                            Lekmannarevisor 
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 Dokumentnamn    
 Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen
  
   
 Datum   
 2022-02-11  

 

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns 
kommun skall årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom presidiemöten, styrelsemöten och 
ägardialoger. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin 
verksamhet förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
För styrelsens räkning 
 
 
 
 
Åke Sparringsjö   Lars Ivarsbo  
Styrelsens ordförande, SOLTAK AB  Styrelsens vice ordförande, SOLTAK AB 
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