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§ 70 

Godkännande av dagordning 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens godkänner dagordningen. 
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§ 71 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 

6



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-04-26 
 

 
§ 72 
Personsäkerhet inför valet 
 
Sammanfattning 
Det finns aktörer som vill begränsa den demokratiska processen. Orsakerna är flera, 
men konsekvensen kan bli att det inte går att utöva de demoratiska rättigheterna fullt ut. 
Polismyndigheten ansvarar för bedömning av hot och skyddsåtgräder för alla som inte 
faller under Säkerhetspolisens ansvar, såsom fritids- , kommun- och regionpolitiker, 
journalister och anställda inom exempelvis rättsväsendet. 
 
Som enskild politiker eller tjänsteman är det viktigt att även göra egna bedömningar och 
avvägningar. Oavsett vem som tar hand om skyddsåtgärderna så utformas de utifrån 
varje enskild situation där en noggrann bedömning av risken för hot och angrepp görs. 
Det kan till exempel röra sig om information och rådgivning, olika tekniska 
skyddsåtgärder, som att installera lås och larm, eller att använda sig av 
personbevakning, där den sista åtgärden är livvaktsskydd. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 73 
Uppsiktsplikten över det kommunala bolaget AB Edethus 
Dnr KS 2022/91 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 10 kap 3 § 
ska kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till 
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv. 
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, vilka 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet ska bolaget bygga, äga och förvalta lokaler för kommunala 
verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Bolaget ska bygga, 
äga och förvalta verksamhetslokaler för det lokala näringslivets behov av 
ändamålsenliga lokaler och därmed främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt och 
bolaget ska bygga, äga och förvalta bostäder för att därmed främja bostadsförsörjningen 
i kommunen. Bolaget ska också äga och vårda skogsmark där skogsinnehavet ska ses 
som en resurs som får avyttras utifrån helhetsbedömningar av bolagets ekonomi. 
Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagets verksamhet och utvecklingsarbete. 
 
Lilla Edets kommun följer upp AB EdetHus verksamhet på flera olika sätt under året: 

• I tertialbokslut 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för AB EdetHus 
• I möten mellan förvaltningschefer och VD för AB EdetHus i samband med 

gemensamma projekt i kommunen.  
• Två gånger i månaden i gemensam lokalgrupp  

 
Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
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Regelbundna möten genomförs också mellan kommunstyrelsens presidium och AB 
EdetHus presidium, kommunchef och VD. Vidare återrapporterar VD om bolagets 
verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång per år. 
 
Under 2021 har inga större projekt avslutats men däremot några mindre 
projekt. Som exempel kan nämnas Fuxernaskolan som har fått ett nytt 
ventilationssystem samt ett omfattande fönsterbyte och förskolan Solgatan har 
fått nytt tak och nya fönster m.m. I övrigt har det mesta arbetet varit 
underhållsarbeten som bolaget har valt att intensifiera när räntekostnaderna är 
låga. Underhållskostnaderna ligger på en nivå som är mer än dubbelt högre än 
normala underhållsinsatser. Bolaget har för avsikt att jobba i kapp det 
underhållsbehov som funnits under flera år. 
 
Under 2022 kommer flera nya projekt dras i gång. Större projekt som planeras 
starta är Ängshöken med ett 25-tal bostäder, Rörläggaren, i norra Lilla Edet, 
med byggnation av 8 till 10 radhuslägenheter samt stamrenovering på 
hantverkargatan, som har planerats under en längre tid. Även mindre projekt 
som planeras är ombyggnation av E-huset på Fuxernaskolan samt 
ombyggnation av skolgårdens utelek och även utbyggnad av Strömskolan och 
ombyggnation av rådande trafiksituation där.  
 
Kommunen expanderar vidare och det betyder att vi kommer bygga ut våra 
skolor under de närmaste åren. Även förskolor behövs utökas vilket kan bli 
projekt som bolaget blir involverat i. Med anledning av alla dessa projekt har 
bolaget gjort vissa resursförändringar där EdetHus har inrättat en projektstab 
och en ny projektledare har rekryterats.  
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom Lilla Edets kommun och 
inom de ramar som bolagsordning och ägardirektiv anger.  
 
Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att AB EdetHus, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
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Beslutet expedieras till 
AB Edethus 
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§ 74 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - Lefab 
Dnr KS 2022/161 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets Fjärrvärme AB bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun 
och till 50 procent av Vattenfall. De producerar och distribuerar fjärrvärme inom de 
centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall har ansvaret för drift och underhåll av 
anläggningen. 
 
All inköpt värme har under året köpts från Essity som producerar värmen med 
huvudsakligen biobränsle. Bolagets panncentral för reservdrift hålls tills vidare i 
driftmässigt gott skick inom befintligt miljötillstånd. Vid några få tillfällen har 
panncentralen körts som reserv.  
 
Tack vare att 89% av värmeproduktionen från Essity skett med icke fossilt bränsle har 
andelen CO2 och svavel kunnat hållas mycket lågt. Bolaget har dessutom övergått till 
att elda fossilfri HVO.  
 
Resultatet är i nivå med föregående års resultat. Styrelsen föreslår att utdelningen med 
hänvisning till bolagets goda likviditet sätts till 1 300 000 kr för det gångna året 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 75 
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 
Dnr KS 2022/167 
 
Sammanfattning 
Madeleine Librén har, hos Länsstyrelsen, ansökt om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare i Lilla Edets kommun. 
 
Lilla Edets kommun ges tillfälle att inkomma med yttrande om kommunens behov av 
vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i behov av ytterligare 
vigselförrättare. 
 
Lilla Edets kommun har 4 vigselförrättare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Remiss från Länsstyrelsen, daterad 2022-03-14 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det utgår ingen ersättning till borgerliga vigselförrättare från Lilla Edets kommun.  
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att kommunen kan ha behov av fler vigselförrättare och 
nominerar Madeleine Librén till uppdraget. 
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§ 76 
Förslag på nytt vägnamn – Ruts väg 
Dnr KS 2022/88 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på utfartsvägen till den nybildade 
fastigheten LILLA EDET VABACKEN 1:79. Namnförslaget är Ruts väg. Se kartbilaga 
A för vägens sträckning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/99 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) och Kjell Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Ruts väg för infartsvägen till fastigheten 
LILLA EDET VABACKEN 1:79. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Geodataenheten 
Blåljusenheten 
Berörda fastighetsägare 
Enheten för Stadsmiljö och trafik 
Trafikverket 
Jenny Berntsson, GIS-tekniker.                                                                                  
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef.  
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§ 77 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Vid senaste revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning föll följande 
delegation bort: 
  

Beslut om 
registreringslotterier 

 Registrator 

 
Kompletteringen förs in som ny punkt 6.6 i nuvarande delegationsordning. Nuvarande 
punkt 6.6 blir punkt 6.7. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen antar ovanstående komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till Julia Färjhages yrkande och med tillägget att 
hela delegationsordningen ses över till nästa sammanträde med kommunstyrelsen enligt 
inskickade frågeställningar. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar ovanstående komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att se över hela 
delegationsordningen enligt inskickade frågeställningar och återkomma till 
kommunstyrelsen den 7 juni. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 78 
Uppföljning och revidering av program för ett giftfritt Lilla Edet 
Dnr KS 2022/97 
 
Sammanfattning 
Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som bygger på 
kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet men anger mer detaljerat hur 
strategin kan förverkligas. Beslut om såväl strategin som programmet togs i juni 2020. 
 
Kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet bygger på det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” med tillhörande etappmål som riksdagen beslutat 
om. Strategin lägger grunden för att på det lokala planet systematiskt arbeta med att få 
bort kemikalier med farliga egenskaper och se till att ha en säker hantering där de ändå 
måste användas. Arbetet med Strategi för ett giftfritt Lilla Edet tar sin utgångspunkt i 
kommunens egna verksamheter där kommunen har en direkt möjlighet att påverka. 
 
Då strategin anger vad som ska uppnås och pekar ut områden som är särskilt viktiga för 
arbetet anger programmet mer detaljerat hur arbetet ska gå till genom att peka ut vilka 
verksamheter inom kommunens organisation som berörs av de strategiskt viktiga 
områdena. Verksamheterna har i sin tur tagit fram åtgärder som har bäring på 
miljömålet Giftfri miljö och kommunfullmäktiges målsättningar i strategin. Åtgärderna 
ska följas upp årligen och i samband med det kan nya åtgärder från verksamheterna 
föreslås och förändringar ske av vilka verksamheter som berörs.  
 
Frågor om genomförda åtgärder och eventuella förslag till ändrade eller nya mål har 
ställts till de kontaktpersoner som representerar olika verksamheter i kommunen. 
Återkoppling har lämnats gällande alla åtgärder. Uppföljningen visar att av de 31 
åtgärder som skulle genomföras i programmet har 5 slutförts, 10 pågår eller är delvis 
genomförda under 2021 och ytterligare 10 sker löpande. Sex stycken åtgärder har inte 
påbörjats som borde vara klara. Återkopplingen från verksamheterna tyder dock på att 
åtgärderna inneburit en ökad medvetenhet och kompetens kring kemikaliefrågor bland 
personalen. Som en följd av detta samt genomförandet av utrensning och 
dokumentation av kemiska produkter så bedöms riskerna vid hantering ha minskat, 
vilket är i linje med strategins och programmets bakomliggande syfte. 
 
I detalj kan konstateras att följande åtgärder har genomförts eller genomförs 
kontinuerligt:  
 
Sektor bildning 

• Ställa miljökrav i upphandling och göra inköp enligt avtal. 
• Utbilda och skapa medvetenhet hos personalen. 
• Tacka nej till gåvor av äldre lekmaterial och förbrukningsmaterial. 
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Sektor socialtjänst 

• Ta fram arbetsrutiner för hantering av petroleumdrivna arbetsmaskiner och 
kemikalier samt förvaring av kemikalier (AME). 

• Alla inköp av kemikalier som används i verksamheten ska i möjligaste mån ha 
en miljömärkning (AME). 

• Se till så att alla kemikalier ska ha ett säkerhetsdatablad som beskriver vad 
produkten innehåller (Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

• Informera berörd personal om kommunens arbete för en giftfri kommun 
(Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

 
Sektor samhälle 

• Utveckla en balanserad kravställning avseende miljöfrågor i upphandlingar 
(enheten för stadsmiljö & Trafik). 

• Utbilda/informera lokalvårdspersonalen i hantering av kemiska produkter, 
dosering m.m. 

• Inventera tvättmaskiner och doseringspumpar för att minska användandet av 
tvättmedel och impregneringskemikalier. 

• Inventera och undersöka eventuella risker med konstgräsplaner i barns 
idrottsmiljöer samt risk för spridning av granuler till dagvatten och närmiljön. 

• Använda sunda material vid ny- och ombyggnation, renovering och reparation 
av föreningslokaler, idrottshallar och övrig utemiljö. Dokumentera vilka 
material som används. 

 
Sektor kommunledning 

• Genom att uppmärksamma och informera kommunens beställare öka kunskapen 
om att miljövänliga alternativ oftast går att välja vid avrop av produkter från 
kommunens befintliga ramavtal. 

• Förtydliga gränsdragning mellan upphandling och beställande verksamhet när 
det gäller ansvar avseende miljökrav och verksamhetens ansvar avseende 
uppföljning av ställda krav. 

 
AB Edethus 

• Inga åtgärder som pekats ut i programmet helt genomförda under året. 
 
I det reviderade programmet föreslås att några av de färdigmarkerade åtgärderna 
kvarstår men anges som löpande då det är motiverat att kontinuerligt arbeta med dessa. I 
andra fall har klarmarkerade uppgifter tagits bort från listan. Uppgifter som inte 
påbörjats eller slutförts har fått ett senare slutdatum. Förslag på en ny åtgärd har 
inkommit. Totalt så innehåller det reviderade programmet 30 stycken åtgärder för 
kommunens verksamheter och Edethus AB att arbeta vidare med under 2022. 
Programmet har också uppdaterats med avseende på aktuella kontaktpersoner samt 
namnändring av verksamheten som en följd av organisationsförändringen som 
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genomfördes under året, men är i övrigt i stort sett identiskt med senast beslutat 
program från 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Förslag till reviderat program för ett giftfritt Lilla Edet 2022 
Program för ett giftfritt Lilla Edet 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärder bedöms kunna hanteras inom befintlig budget 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande förslag till 
änring i det reviderade programmet: 
Följande text utgår:  
Påverka Edethus att byta ut tvättmaskiner och doseringspumpar för att minska 
användandet av tvättmedel och impregneringskemikalier 
Ersätts med (under rubriken ”Ågärder för verksamheter inom AB Edethus): 
Alternativ som innebär en minskad användning av tvättmedel och 
impregneringskemikalier ska väljas vid utbyte av tvättmaskiner och doseringspumpar. 
 
Beslutsgång 
Först konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning samt beslutar att anta reviderat 
program för ett giftfritt Lilla Edet. 
Kommunstyrelsen beslutar att följande text utgår Påverka Edethus att byta ut 
tvättmaskiner och doseringspumpar för att minska användandet av tvättmedel och 
impregneringskemikalier och ersätts med (under rubriken ”Ågärder för verksamheter 
inom AB Edethus): 
Alternativ som innebär en minskad användning av tvättmedel och 
impregneringskemikalier ska väljas vid utbyte av tvättmaskiner och doseringspumpar. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga sektorschefer 
AB Edethus 
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§ 79 
Årsredovisning SBRF 2021 
Dnr KS 2022/166 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning 2021 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. I årsredovisningen görs en uppföljning kring 
mål och åtaganden, och det kan konstateras att 81procent av inriktningsmålen är 
uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet omkomna och svårt skadade i 
trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 prestationsmålen uppfyllda. Ett av 
de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta mål 
som uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 procent av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 procent av 
investeringarna har varit genom egenfinansiering. Förbundet bedömer att god 
ekonomisk hushållning inte uppnås 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Revisionsrapport SBRF 
Revisionsberättelser för 2021 
Protokoll direktionen 2022-03-11 
Revisorernas redogörelse 2021 
SBRF Årsredovisning 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För verksamhetsåret 2021 redovisar SBRF ett negativt resultat på 10 865 tkr. Det 
negativa resultatet 2021 regleras med kommunbidrag. Under hösten 2021 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det ackumulerade underskottet till 
och med 2020 om 10 488 tkr.    
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för SBRF 
samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun täcker sin del av 2021 års 
underskott med 3 155 tkr. 
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§ 80 
Årsredovisning SOLTAK 2021 
Dnr KS 2022/162 
 
Sammanfattning 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 har inkommit till 
kommunen. Lilla Edets kommuns ägarandel är 25 procent. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 
Årsredovisning SOLTAK AB 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3,1 
mnkr (4,2 mnkr år 2020.) Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera 
ner priset på ett antal av bolagets tjänster under innevarande år 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Soltak AB 2021 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s 

bolagsstämma följande instruktion: 
- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 
direktören 
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§ 81 
Årsredovisning AB Edethus 2021 
Dnr KS 2022/152 
 
Sammanfattning 
AB Edethus årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 har inkommit till 
Kommunen. 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. 
 
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). 
 
Bolagets mål att ha en soliditet på 15 procent är satt av ägaren. Under året har bolaget 
uppnått 13,2 procent soliditet. Att bolagets soliditet inte uppnår 15 procent beror på 
underhållstakten som bolaget har för tillfället.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM AB Edethus 2021 
Årsredovisning AB Edethus revisorerna 
Årsredovisning 2021 AB Edethus 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 270 tkr. vilket motsvarar 0,50 kr. per aktie 
 
Johan Sösaeter Johansson (SD) meddelar att han inte deltar i handläggningen av 
ärendet. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud vid AB Edethus 
bolagsstämma följande instruktion: 

- rösta för att AB Edethus:s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 

direktören 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Edethus 2021. 

 
Beslutet expedieras till 
Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande 
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§ 82 
Årsredovisning LEFAB 2021 
Dnr KS 2022/139 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 2021. Kommunens 
ägarandel i LEFAB är 50 procent. 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 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM Lilla Edets Fjärrvärme AB 2021 
Granskningsrapport LEFAB 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets vinst uppgår till 1,3 mnkr. Styrelsen föreslår att utdelningen med hänvisning till 
bolagets goda likviditet sätts till 1 300 000 kr för det gångna året.  
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för LEFAB AB 2021 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid LEFAB:s 

bolagsstämma följande instruktion: 
- rösta för att LEFAB.s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 

direktören 
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§ 83 
Partiernas redovisning för utbetalning av partistöd 2021 
Dnr KS 2022/25 
 
Sammanfattning 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
Partistödet får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistödet 
får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. 
 
Det lokala partistödet i Lilla Edets kommun utgår till partier som är representerade i 
fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 § andra stycket 
kommunallagen. Det måste även finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta 
emot stödet. 
 
Partistödet består av: 
- Grundstöd, som uppgår till 15 000 kr per parti och år, samt 
- Mandatstöd, som uppgår till 6 250 kr per mandat och år. 
 
Redovisningen ska: 
- vara skriftlig och redovisa att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap 

29 § första stycket kommunallagen. Framtagen blankett/mall ska användas. 
- avse perioden 1 januari – 31 december föregående år 
- kompletteras med en granskningsrapport. Granskningen utförs av, av    partiet 

utsedd granskare. Framtagen blankett/mall ska användas. 
- kompletteras med beslut om firmatecknare 
- inlämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 31 mars 
 
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som har mottagits för 
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 
 
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat 
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits” 
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För parti som inte lämnar komplett redovisning inom föreskriven tid utbetalas inget 
partistöd. Kommunstyrelsen kan under beredningen ge parti möjlighet att komplettera 
sin redovisning. 
 
Efter valår ska eventuellt nya partier i fullmäktige lämna årsmötesbeslut om 
firmatecknare för att få partistödet utbetalt. 
 
Partistödet betalas ut innan juni månads utgång efter att fullmäktige fattat beslut om 
redovisningen uppfyller kommunallagens krav 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Partiernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbetalningen av partistödet är budgeterad och finansieras inom beslutad budgetram. 
Det totala partistödet uppgår till 292 500 kr. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2021. 
2. Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2022 till Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
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§ 84 

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

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  
Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   
 Makupplåtelseavtal Vattenfall, Edet 1:2 Maria Wagerland 

§10/2022 
2022-03-22   
KS 2022/154 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga delegeringsbeslut 
   
 Protokoll KSAU 2022-03-08 Maria Olegård §5/2022 

2022-03-11   
        Övriga delegeringsbeslut 

   
 Köpebrev Ström 1:201 Maria Wagerland 

§14/2022 
2022-04-08 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2021/108 Köpeavtal Ström 1:201 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Markupplåtelseavtal Vattenfall, Edet 1:4 Maria Wagerland 

§9/2022 
2022-03-22   
KS 2022/154 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga delegeringsbeslut 
   
 Yttrande Hussvalan 1 - bergvärme Maria Wagerland 

§12/2022 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/4 

2022-04-01   
KS 2022/192 Yttranden till Miljöenheten, 

samlingsärende 2022 
Övriga delegeringsbeslut 

   
 Godkännande av förrättning_O212316 Maria Wagerland 

§11/2022 
2022-04-01   
KS 2022/12 Lantmäteriförrättningar 2022, 

samlingsärende 
Övriga delegeringsbeslut 

   
 Uppsägning av lägenhetsarrende 

(nyttjanderättsavtal) 
Maria Wagerland 
§15/2022 

2022-04-13   
KS 2022/214 Uppsägning av arrendeavtal  

Fastighet: Edet 2:44/del av Edet 2:44 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande Liljekonvaljen 1 - bergvärme Maria Wagerland 

§13/2022 
2022-04-01   
KS 2022/192 Yttranden till Miljöenheten, 

samlingsärende 2022 
Övriga delegeringsbeslut 

   
 Tjänstetillsättning Säkerhetssamordnare, 

202218 
David Morgardt §1/2022 

2022-03-02   
KS 2022/134 Tjänstetillsättning Säkerhetssamordnare, 

202218 
Tjänstetillsättning 

   
 Tjänstetillsättning Registrator, 202212 Maria Olegård §4/2022 

2022-03-02   
KS 2022/135 Tjänstetillsättning Registrator, 202212 Tjänstetillsättning 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§8/2022 
2022-03-17 ***Sekretess***  
KS 2022/144 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
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sid 3/4 

 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 
§9/2022 

2022-03-17 ***Sekretess***  
KS 2022/153 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Köpebrev Ström 1:206 Maria Wagerland 

§8/2022 
2022-03-15 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/157 Köpebrev, Ström 1:206  

 
Övriga delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§11/2022 
2022-03-29 ***Sekretess***  
KS 2022/155 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§10/2022 
2022-03-29 ***Sekretess***  
KS 2022/180 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§12/2022 
2022-04-07 ***Sekretess***  
KS 2022/205 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Val av dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen 
Elisabeth Linderoth 
§1/2022 

2022-04-08 Emma Zetterström  
KS 2021/51 Val av dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen  
Övriga delegeringsbeslut 

   
 Fullmakt inför kommunens talan inför 

polismyndigheten 
Julia Färjhage §2/2022 

2022-04-12   
KS 2022/206 Fullmakt för kommunens talan inför 

polismyndigheten 
Ordförandebeslut 
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Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 85 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
KS 2022.888 Protokoll 2022-03-23 + bilaga ÖFN 
KS 2022.900 GR § 352 – Val av ledamöter social välfärd GR 
KS 2022.951 Skrivelse, Presentation medlemssamråd SBRF 
KS 2022.1186     Styrelseprotokoll 2022-04-13                                   EdetHus AB 
KS 2022.1199     Överförmyndarnämndens protokoll 2022-04-20     ÖFN 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 86 
Information från SBRF/RSG 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Information om övergången till Räddningstjänsten Storgöteborg. Idagsläget oklart om 
Stenungsunds kommun har för avsikt att ansluta till RSG. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 87 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Aktuell information från styrgruppen för arbetsmarknad och styrgruppen för social 
välfärd samt att valberedningens arbete är påbörjat. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 88 
Uppsiktsplikten över Soltak AB 
Dnr KS 2022/163 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen vilket 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet är bolagets verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom verksamhetsområdena 
löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och support. Bolaget kan också 
tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam upphandling, fordonsförsörjning, 
juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik. 
 
Lilla Edets kommun följer upp Soltak AB verksamhet på flera olika sätt under året: 

• Genom kundråd ekonomi, lön och IT och kommunchef 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för SOLTAK AB 

 
Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
 
Vidare återrapporterar VD om bolagets verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång 
per år. 
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom de ramar som 
bolagsordning och ägardirektiv anger.  
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Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
Försäkran från Soltak AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att Soltak AB, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Pertti Heina, Soltak AB 
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§ 89 
Återrapportering internkontroll 2021 kommunstyrelse och 
nämnder 
Dnr KS 2022/63 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder har antagit planer för internkontroll för 2021 och gett förvaltningarna 
i uppdrag att arbeta efter dessa. Planerna har återrapporterats till vardera nämnd och ska 
därefter återrapporteras till Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
internkontrollen i Lilla Edets kommun. Nedan redovisas en sammanfattning av 
resultatet av 2021 års internkontroll för samtliga nämnder. 
 
Nämndernas internkontrollplaner för 2021 innehåller 1–8 kontrollpunkter som valts ut 
för intern kontroll av nämnderna. Vissa avvikelser har noterats vid kontroll av 
kontrollpunkterna. Samtliga av dessa har omhändertagits genom åtgärder som 
exempelvis utbildnings– och informationsinsatser samt uppdaterade rutinbeskrivningar. 
 
Sammanfattningsvis anses nämnderna till stor del ha en god intern kontroll och 
styrning. I flera fall där avvikelser noterats har dessa omhändertagits för att hantera och 
förebygga att den uppstår igen. 
 
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna 
uppföljningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas till 
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. I utvärderingen av 2021 års 
internkontroll har förbättringsområden upptäckts och kvarstår från föregående år: 

• Nämnderna rapporterar återrapporteringen av internkontrollen på olika sätt och i olika 
omfattning.  

På Intranätet finns framtagna mallar att använda för väsentlighets– och riskanalys, 
kontrollplan, kontroll– och avvikelserapport samt mall för återrapportering. På 
Intranätet finns det även en Handbok för intern styrning och kontroll som kan underlätta 
och vägleda genom processen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Återrapportering av samtliga nämnders internkontrollplaner 2021 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av samtliga nämnders internkontroll 
2021. 
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillse att samtliga nämnder använder 
framtagna mallar för internkontrollprocessen fortsättningsvis samt att systematiskt 
åtgärda de avvikelser som upptäcks. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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