
 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
 

Datum: Tisdag 7 juni 2022 
Tid: 08:30-16:30 
Plats: Östra Roten, kommunhuset 
Justeringsdag: Fredagen den 10 juni 2022 kl 12.00 
Paragrafer: 90-132 
Utses att justera: Mona Burås Dieng (S) 
 
 
Underskrifter: 
Sekreterare  
  Maria Olegård 
 
Ordförande  
 Julia Färjhage (C) 
 
Justerare 
 Mona Burås Dieng (S) 
 
 
 
 Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2022-06-07 
Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner 
2022-06-13  2022-07-05 
Förvaringsplats för protokollet: Sektor kommunledning 
Underskrift: 
 Maria Olegård    
  

1



 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
 

Beslutande 
Julia Färjhage (C) 
Mona Burås Dieng (S) 
Zara Blidevik (M) § 90-118 
Jörgen Andersson (C) ersätter Zara Blidevik (M) § 119-132 
Marie-Louise Nielsen (KD) 
Michelle Winkel (L) från § 105 
Jörgen Andersson (C) ersätter Michelle Winkel (L) § 90-104 
Stephan Gyllenhammar (MP) 
Kristian Hermansson (S) ersätter Kjell Johansson (S) § 90-111 
Anne-Lie Palm (S) ersätter Kjell Johansson (S) § 112-132 
Peter Spjuth (V) 
Frej Dristig (SD), jäv § 107-108, 119 
Jörgen Andersson (C) ersätter Frej Dristig (SD), § 107-108 
Lars Ivarsbo (C) ersätter Frej Dristig (SD), § 119 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 
Andreas Freiholtz (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Jörgen Andersson (C), ej tjg § 105-106, 109-118 
Lars Ivarsbo (C), ej tjg § 90-118, 120-132 
Anne-Lie Palm (S), ej tjg § 90-111 
 
Tjänstepersoner 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Olegård, administrativ chef 
Marianne Piiroinen, personalchef, § 92 
Alma Nykvist, projektanställd, § 93 
Erica Björklund, verksamhetscontroller, § 94-96 
Kim Borg, IT-chef, § 98 
Karin Holmström, sektorchef, § 99-106, 114-119 
Kristian Nordström, miljö- och byggchef, § 99 
Jenny Berntsson, GIS-tekniker, § 100 
Mattias Bengtsson, mark- och exploateringsingenjör, § 101 
Emma Bönnestig, planhandläggare, § 101 
Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 106-120 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst, § 112 
Leif Gardtman, sektorchef bildning, § 113 
 

  

2



 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
 

Innehåll 
 

§ 90 Godkännande av dagordningen 
 

 

 

§ 91 Anmälan av jäv 
 

 

 

§ 92 Årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2021 
 

2022/239 

 

§ 93 Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
 

2022/222 

 

§ 94 Handlingsplan psykisk hälsa 
 

2021/191 

 

§ 95 Grundläggande granskning 2021 – Kommunstyrelsen 
 

2022/223 

 

§ 96 Svar på motion om att kommunen tar fram en plan för 
inköp av vildsvinskött 
 

2020/391 

 

§ 97 Svar på motion om ny policy för 
modersmålsundervisning i Lilla Edet 
 

2021/153 

 

§ 98 Digitaliseringstrategi för Lilla Edets kommun 
 

2022/266 

 

§ 99 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 
 

2022/202 

 

§ 100 Nytt vägnamn – Pålkaparevägen 
 

2022/98 

 

§ 101 Försäljning av fastigheten Ström 1:196 och del av Ström 
1:65 
 

2022/168 

 

§ 102 Överenskommelse fastighetstransaktioner 
 

2022/248 

 

§ 103 Svar på motion med förslag om att ta fram ny markpolicy 
i Lilla Edets kommun 
 

2022/193 

 

§ 104 Arrende för solceller på Högstorpsdeponin 
 

2021/122 

 

§ 105 Information om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
 

2022/258 

 

§ 106 Begäran från Samhällsnämnden om tilläggsanslag 
 

2022/290 

 

§ 107 Årsredovisning 2021 Stiftelsen Oscar Andersson 
 

2022/265 

 

3



 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
 

§ 108 Årsredovisning Tösslandagården 2021 
 

2022/176 

 

§ 109 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedlingen Väst 
 

2022/195 

 

§ 110 Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla 
Edet och Grästorp för 2021 
 

2022/188 

 

§ 111 Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
 

2022/263 

 

§ 112 Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 

2022/232 

 

§ 113 Taxor och avgifter 2023, bildningsnämnden 
 

2022/226 

 

§ 114 VA-taxa 2023 
 

2022/238 

 

§ 115 Tertialrapport 1 2022, Lilla Edets kommun 
 

2022/264 

 

§ 116 Avfallstaxa 2023 
 

2022/236 

 

§ 117 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av 
ytor 
 

2022/235 

 

§ 118 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 

2022/237 

 

§ 119 Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
 

2022/234 

 

§ 120 Mål och resursplan för Lilla Edets kommun 2023 
 

2022/256 

 

§ 121 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 

2022/213 

 

§ 122 Svar på motion cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
 

2018/424 

 

§ 123 Strategi för centrumutveckling 
 

2021/372 

 

§ 124 Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets kommun 
 

2021/361 

 

§ 125 Organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
med anledning av att kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund har ansökt om medlemskap - godkännande 
av förbundsordning och samverkansavtal 
 

2020/304 

 

§ 126 Fastställande av sammanträdestid för extra 
sammanträden under hösten 

2021/292 

 

4



 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
 

 
§ 127 Information om framtagande av fördelningstal och 

anvisning av skyddsbehövande till kommunerna 
 

 

 

§ 128 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84 

 

§ 129 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415 

 

§ 130 Information från GR 
 

2022/10 

 

§ 131 Information från Soltak AB 
 

2022/17 

 

§ 132 Införande av seniorkort 
2022/288 

 
 
 

 
 

5



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 

 
§ 90 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Införande av seniorkort 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 91 

Anmälan av jäv 
 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv i följande punkter: 
 

• Årsredovisning Stiftelsen Oscar Andersson 2021 
• Årsredovisning Tösslandagården 2021 
• Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 92 
Årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr KS 2022/239 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av hur SAM fungerar i 
organisationen. Den årliga uppföljningen kan beskrivas som en undersökning av 
arbetsmiljöarbetets delar och helhet, det vill säga inte vad konkret som görs, utan att och 
hur det görs. Uppföljningen kan liknas vid en intern revision. 
 
Positiva iakttagelser i sektorchefernas rapportering från sina respektive sektorer är att 
årshjulet för SAM har etablerat sig som ett tydligare arbetssätt, t ex är arbetsmiljö- och 
hälsofrågor på flera håll en stående punkt på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. 
Dialogen och samverkansklimatet mellan arbetstagar- och arbetsgivarparterna fungerar 
bra. Medarbetare har också möjlighet att framföra sina individuella åsikter t ex på 
arbetsplatsträffar. Tillbud och arbetsskador hanteras digitalt enligt rapporteringsrutinen 
och på de arbetsplatser där hälsoinspiratörer finns har hälsofrämjande aktiviteter 
anordnats under året. 
 
Det som behöver förbättras och åtgärdas gemensamt för alla sektorer är att dokumentera 
och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet på ett tydligare sätt. Medarbetarna behöver 
vidare kontinuerligt få bättre information om arbetsmiljöpolicyn och olika 
arbetsgivardokument kopplade till arbetsmiljöfrågorna. Det finns även verksamheter 
som behöver bli bättre på att ta fram risk- och konsekvensanalyser, vilket enligt 
arbetsmiljölagen ska ske vid större förändringar av verksamheten. 
om det finns tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet, t ex en 
företagshälsovård.  
 
Checklistan har tagits fram av personalavdelningen, där Arbetsmiljöverkets förslag på 
checklista har varit en utgångspunkt. Resultatet av uppföljningen rapporteras vidare i 
organisationen mellan samverkansgrupperna. Sektorcheferna informerar även berörda 
politiska nämnder om sina resultat av uppföljningen. Den sista och 
kommunövergripande samverkansgruppen för rapporteringen är Central 
samverkansgrupp (CSG). Det sammantagna resultatet från CSG redovisas slutligen på 
kommunstyrelsen i juni varje år.  
 
Här följer de delar som sektorcheferna särskilt lyfte på CSG 2022-04-19 gällande den 
årliga uppföljningen av SAM för 2021: 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
2021” daterad 2022-05-04 (KS 2022/239) 
Beslut BIN 2022-03-01 SAM 2021 
Beslut KS 2022-03-22 SAM 2021 
Beslut SAN 2022-03-03 SAM 2021 
Beslut SON 2022-03-02 SAM 2021 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Bildning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Kommunledning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Samhälle 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Socialtjänst 
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att i nästa års uppföljning av det 
systematiskt arbetsmiljöarbete komplettera med en sammanställning och analys av 
helheten. 

2. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informationen. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att i nästa års uppföljning av det 

systematiskt arbetsmiljöarbete komplettera med en sammanställning och analys av 
helheten. 

2. Kommunstyrelsen noterar i övrigt informationen. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
 
 
 

9



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
§ 93 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
Dnr KS 2022/222 
 
Sammanfattning 
En ny strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 2022–2030 har tagits fram. 
Syftet med strategin är att utgöra en tydligare riktning i det lokala jämställdhetsarbetet 
samt skapa en långsiktighet och systematik i hur arbetet med att jämställdhetsintegrera 
organisationen ska bedrivas. Målområdena i strategin utgår från länsgemensamma 
prioriteringar i Länsstyrelsens strategi Jämställt Västra Götaland, men är inriktade på 
lokala förutsättningar och behov. Målområdena ska bidra till det övergripande 
jämställdhetsmålet att flickor och pojkar, kvinnor och män, i Lilla Edet ska ha samma 
makt att påverka samhället och sina egna liv. 
 
Den nationella övergripande strategin för att uppnå jämställdhet är 
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i 
allt beslutsfattande och att jämställdhetsarbetet blir en del av det ordinarie arbetet. 
Därutöver kan särskilda insatser förstärka det ordinarie arbetet för att ge effekt och 
verka för kommunens prioriteringar och mål. Kommunens nämnder och sektorer ska 
använda strategin för att prioritera jämställdhetsinsatser och stärka 
jämställdhetsperspektivet utifrån respektive grunduppdrag. Hela organisationen har i 
uppdrag att analysera hur målområdena påverkar den egna verksamheten och hur 
verksamheten kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet utifrån strategin ska utföras inom ramarna för nämndernas ordinarie uppdrag.  
För att processen med jämställdhetsintegrering ska bli framgångsrik krävs därutöver att 
det vid behov avsätts särskilda resurser för utbildning inom organisationen. 
 
Sociala konsekvenser 
En tydligare riktning i vad kommunens jämställdhetsarbete ska bidra till, samt hur det 
ska bedrivas, möjliggör för ett mer målinriktat arbete som ytterst ska leda till en 
omfördelning och omprioritering av makt och resurser mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män, i Lilla Edet.  
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Strategi för Lilla Edets jämställdhetsarbete 2022–2030. 
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§ 94 
Handlingsplan psykisk hälsa 
Dnr KS 2021/191 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan psykisk hälsa innehåller gemensamma satsningar inom 
Närområdessamverkan för att främja den psykiska hälsan på generell nivå men även 
konkreta åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga suicid.  
 
Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och 
VästKom, Västra Götalandsregionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg (NSPHiG) antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022”. Till 
denna handlingsplan har också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020 
– 2025”.  
 
Som en del i arbetet med de länsgemensamma handlingsplanerna så ska varje enskild 
kommun tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamheter i Lilla Edets kommun ta 
fram lokala handlingsplaner. I Lilla Edets kommun har kommunstyrelsen beslutat att 
anta de länsgemensamma handlingsplanerna och att sammanslå de båda lokala 
handlingsplanerna till ”Handlingsplan psykisk hälsa”. 
 
Socialförvaltningen har lett arbetet och har efter årsskiftet samverkan med 
kommunledningsförvaltningen (folkhälsa) för att bredda perspektivet och inkludera fler 
förvaltningar. Arbetsgruppen har förankrat ett utkast av handlingsplanen i 
folkhälsoutskottet under våren 2021. En slutlig version var upprättad i slutet av 2021 
och behöver fattas beslut om. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2022-03-01 och socialnämnden beslutade 2022-03-02 att  
bifalla Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 och att ärendet beslutas i 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren 2021-11-02 
Bilaga; Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 
Protokollsutdrag, BIN § 16/2022 – handlingsplan psykisk hälsa 
Protokollsutdrag, SON § 22/2022 – lokal handlingsplan psykisk hälsa 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 
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Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Handlingsplan psykisk hälsa.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare sektor socialtjänst 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
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§ 95 
Grundläggande granskning 2021 - Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/223 
 
Sammanfattning 
Revisionsbyrån PWC har genom dokumentanalys utfört den årliga grundläggande 
granskningen av Lilla Edets kommuns kommunstyrelse och nämnder. 
Syftet med granskningen är att undersöka om Nämndens förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll.  
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att Kommunstyrelsens förvaltning 
sker tillräckligt tillfredställande inom granskningsområdena; ändamålsenlighet, 
ekonomisk tillfredställande och intern kontroll. 
 
Granskningsrapportens iakttagelser och noteringar har analyserats för att användas vid 
eventuellt förbättringsarbete under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 
Grundläggande granskning 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella åtgärder kopplat till grundläggande granskning 2021 hanteras inom ramen av 
befintliga resurser, 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att vidta nödvändiga åtgärder. 

 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att vidta nödvändiga åtgärder. 

 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Erica Björklund, verksamhetscontroller 
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§ 96 
Svar på motion om att kommunen tar fram en plan för inköp av 
vildsvinskött 
Dnr KS 2020/391 
 
Sammanfattning 
Mattias Ternehäll (-) inkom 2020-11-30 med en motion med förslag om att kommunen 
tar fram en plan för hur inköp av vildsvin till skolmaten ska ske i samråd med 
kommunens jaktlag och att skolorna inför vildsvin i sitt matschema. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med nedan motivering som grund.  
 
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. Vidare gäller lagen om offentlig upphandling 
vilket gör att en s.k. direktupphandling måste ske för att kunna rikta våra inköp till 
särskild leverantör. Frågan om lokala leverantörer har kapacitet att levererar lokalt 
vildsvinskött till en acceptabel prisbild är ställd utan återkoppling från leverantörerna i 
Lilla Edets närområde. Dock kan kostenheten idag kan välja att köpa in vildsvinskött 
om så önskas. 
 
Frågan har utretts till viss del enligt ovan men kan utredas vidare och sammanfattas i en 
plan enligt motionens mening i första att-satsen.  
 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats 
och att anse motionens andra att-sats som besvarad då vildsvinskött har serverats i 
Skolan.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 
Samhällsnämndens protokoll 2021-09-02 § 141 
Motion, daterad 2020-11-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostenheten kan via huvudgrossisten av livsmedel köpa svensk vildsvinsfärs till 
ungefär samma pris som den färs som serveras i kostenhetens måltider idag. Dock är 
prisfrågan osäker om en direktupphandling från närbelägna vilthanteringsanläggningar 
ska göras. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats.  
2. Kommunfullmäktige anser andra att-satsen besvarad.  
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§ 97 
Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i 
Lilla Edet 
Dnr KS 2021/153 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Anders Willgard (SD) inkom 2021-04-12 med en 
motion om förslag på en ny modersmålspolicy för Lilla Edets kommun. 
 
Motionen består av 12 att-satser att besvara. Motionen remitterades till 
Bildningsnämnden för att besvara att-satserna. Sektor Bildning bedömer att 
organisering och genomförande av modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer de 
statliga författningarna. Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de 
förordningar som gäller för verksamheten.  
 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning 
till Bildningsnämndens remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 
Bildningsnämndens protokoll 2021-11-23 § 99 
Motion från Johan Sösaeter Johansson och Anders Willgard (SD), daterad 2021-04-12 
 
Yrkande 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 

1. Kommunfullmäktige bifaller att-sats nr. 1 om att modersmålsundervisning inte 
skall erbjudas i Lilla Edet i större utsträckning än vad lagen kräver.  

2. Kommunfullmäktige bifaller 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. Kommunfullmäktige bifaller 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. Kommunfullmäktige bifaller att-sats nr. 7 om att i Lilla Edets kommuns policy 
förtydliga definitionen av en “lämplig lärare”.  

5. Kommunfullmäktige anser 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. Kommunfullmäktige avslår att-sats 10. 
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Frej Dristig (SD) och Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande. 
 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kristian Hermansson (S), Marie-Louise Nielsen (KD) och Julia Färjhage (C) tillstyrker 
Peter Spjuths yrkande 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Peter Spjuths yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 98 
Digitaliseringstrategi för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/266 
 
Sammanfattning 
Digitaliseringsstrategin ska stärka, styra och driva det förändringsarbete och nya 
arbetssätt som krävs för en effektivare och enklare vardag för våra invånare, företagare 
och medarbetare. Strategin följer den inriktning och struktur som Regeringen och 
myndigheten för digital förvaltning angett för regeringens digitaliseringsstrategi. Den 
digitala strategin ska ses som kommunens verktyg för att, genom digitaliseringens 
möjligheter, bidra till att Lilla Edet kommuns vision uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Digitaliseringsstrategi för Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram digitaliseringsstrategin görs inom budgetram för 2022 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategin för Lilla Edets kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategin för Lilla Edets kommun. 
 
 
 
 
 

19



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
§ 99 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram 
för miljömålen 2022-2025 
Dnr KS 2022/202 
 
Sammanfattning 
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland beslutades i slutet av år 2021. Kommunerna har av länsstyrelsen getts 
möjlighet att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet.  
 
Kommunstyrelsen föreslås göra nio åtaganden fördelade inom samtliga fyra utmaningar 
som beskrivs i åtgärdsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen 
Redovisning av åtaganden 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga åtaganden bedöms kunna utföras i stort sett inom ramen för ordinarie 
verksamhet, men innebär att uppgifterna får prioriteras framför andra uppgifter som 
åligger kommunen att utföra. I något fall kan statligt bidrag sökas för huvudsaklig 
finansiering.  
 
Sociala konsekvenser 
Genomförandet av åtgärderna innebära en positiv påverkan på den yttre miljön liksom 
inomhusmiljön. Några insatser gynnar särskilt barn och vissa kan höja kvalitén i 
kommunens underlag vid fysisk planering. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Stephan Gyllenhammar (MP) tillstyrker Peter Spjuths yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen enligt 
framtaget förslag och överlämnar dessa till länsstyrelsen för kännedom. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kristian Nordström, miljö- och byggchef (för vb till Länsstyrelsen) 
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§ 100 
Nytt vägnamn - Pålkaparevägen 
Dnr KS 2022/98 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på den sydvästra infarten till 
LILLA EDET KÄRRA 10:2 markerad i bilaga A. Fastigheten är belägen söder om Göta 
i området Kärra. Förslaget är Pålkaparevägen. Se bilaga A och B för vägsträckning i 
rött och övrig relevant information. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/99 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
Kartbilaga B – Väghållare och vägnummer för befintliga vägar ur Trafikverkets NVDB 
Bilaga C – Akt 1562-194 – Avstyckning, Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering 
Bilaga D – Akt 1562-658 - Fastighetsreglering 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Pålkaparevägen för infartsvägen till 
fastigheten LILLA EDET KÄRRA 10:2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Pålkaparevägen för infartsvägen till 
fastigheten LILLA EDET KÄRRA 10:2 
 
 
Beslutet expedieras till 
Geodataenheten 
Blåljusenheten 
Berörda fastighetsägare 
Enheten för Stadsmiljö och trafik 
Jenny Berntsson, GIS-tekniker.                                                                                  
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef. 
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§ 101 
Försäljning av fastigheten Ström 1:196 och del av Ström 1:65 
Dnr KS 2022/168 
 
Sammanfattning 
SMEBAB Honungsblomster AB avser att köpa och sedan hyra ut ny förskolefastighet 
på Södra Stallgärdet, till Lilla Edets kommun. SMEBAB Honungsblomster AB är ett 
dotterbolag till Skanska Sverige AB.  
 
En ny detaljplan för förskolan arbetas fram, och har under året varit ute på samråd. 
Tidplanen är att förhoppningsvis kunna anta detaljplanen under 2022.  
 
Markförsäljningen genomförs genom försäljning av hel fastighet samt del av fastighet. 
En opartisk värdering har utförts för att bedöma marknadsvärdet.  
 
Mark (del av Ström 1:65) som idag är planlagt som allmän plats avses med den nya 
detaljplanen bli mark för förskoleändamål. Mark från Ström 1:65 ska alltså föras över 
till Ström 1:196. Detta görs i en fastighetsreglering hos Lantmäteriet, med 
överenskommelse om fastighetsreglering till grund. Fastighetsregleringen kan 
genomföras först när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
På marken som ska säljas har det i planarbetet gjorts en miljöteknisk markundersökning. 
Denna markundersökning påvisade förhöjda värden i några provpunkter. Eventuellt kan 
en fördjupad miljöteknisk markundersökning behöva göras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal Ström 1:196 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
Värdeutlåtande 
Miljöteknisk markundersökning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får intäkt för markförsäljning, 2,1 miljoner. Förrättningskostnader bekostas 
av SMEBAB Honungsblomster AB. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens planerings- och exploateringschef 
i uppdrag att teckna bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetshetsreglering för kommunens del.  

23



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fatta beslut om granskning av 
Detaljplan Södra Stallgärdet så snart det är möjligt. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
 
 
 
 

24



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
§ 102 
Överenskommelse fastighetstransaktioner 
Dnr KS 2022/248 
 
Sammanfattning 
Mellan Lilla Edets kommun och det kommunala bostadsbolaget Edethus AB finns 
önskemål om att köpa respektive sälja ett antal fastigheter/delar av fastigheter. 
Fastigheterna beskrivs kort nedan. 
 
Kommunägda fastigheter som förslås säljas och föreslagen köpeskilling: 
 
Centralen 4                                                                                                  2500 000  
Ström 1:65 del av                                                                                          930 000  

 
Fastigheter ägda av Edethus som föreslås köpas och föreslagen köpeskilling:    

 
Ström 1:150    (Ströms slottspark)                                                                800 000                                                                  
Tingberg 3:47 (Fotbollsplan m m samt gatumark i Lödöse                        2400 000 
Utby 5:45        (Vattenförsörjning i Utby)                                                     200 000 
Fuxerna 7:2 del av (deponin Högstorp inklusive motorbanan) samt                    
Fuxerna 2:108 (deponin Högstorp inklusive motorbanan)                            100 000                 
 
Vissa av fastigheterna är hela fastigheter som kan säljas/köpas direkt. För de delar av 
fastigheter som ska säljas respektive köpas krävs en lantmäteriförrättning och för Ström 
1:65 krävs även en ändring av detaljplanen då denna fastighet i dag utgörs av allmän 
platsmark. Edethus behöver därför inkomma med en ansökan om planbesked. 
 
På fastigheten Centralen 4 finns ett dagvattenmagasin. I samband med byggnation 
behöver dagvattenmagasinet flyttas och fastighetstillbehöret frigöras. Detta regleras i 
kommande köpehandling. Kommunen står för samtliga kostnader för att flytta 
dagvattenmagasinet. 
Någon uppskattad kostnad för detta finns inte i dagsläget. 
 
Kommunen har anlitat en värderingsfirma för värdering av de fastigheter som föreslås 
säljas samt för Utby 5:45 och Edethus har anlitat en värderingsfirma för de flesta av de 
fastigheter som föreslås köpas. 
 
De områden som utgör del av fastighet visas på bifogade kartor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Värderingar för de aktuella fastigheterna. 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens kostnader för fastighetsförvärv, lantmäteriförrättningar samt 
lagfartskostnader. 
Grovt uppskattade kostnader för lagfart samt förrättningskostnader ca 200 000:-  
Kommunens kostnad för att flytta ett dagvattenmagasin på Centralen 4. 
Kostnader för att flytta dagvattenmagasinet har inte utretts. 
 
Medel för ovanstående kostnader finns inte i budget. 
 
Johan Sösaeter Johnsson (SD) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen: 

• godkänner beskrivna fastighetstransaktioner mellan Lilla Edets kommun och 
AB Edethus. 

• En överenskommelse om ovan angivna fastighetstransaktioner upprättas. 
• uppdrar åt kommunchefen att underteckna överenskommelsen och åt  

planerings- och exploateringschefen att underteckna erforderliga 
köpehandlingar. 
 

 
 
Beslutet expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 103 
Svar på motion med förslag om att ta fram ny markpolicy i Lilla 
Edets kommun 
Dnr KS 2022/193 
 
Sammanfattning 
En motion om förslag på markpolicy har inkommit frön Stephan Gyllenhammar (MP). 
Förslaget innebär att kommunen förslås ta fram en markpolicy som reserverar all 
lämplig mark för framtida livsmedelsodling. Kommunens översiktsplan anger såväl en 
långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen visar hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressena samt hur riksintressen tillgodoses och hur 
miljökvalitetsnormer ska följas.  
Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de frågor som motionen berör hanteras i både 
nuvarande och kommande översiktsplaner så motionen för därmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12 
Motion om förslag om att ta fram ny markpolicy i Lilla Edets kommun 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 104 
Arrende för solceller på Högstorpsdeponin 
Dnr KS 2021/122 
 
Sammanfattning 
Solkapital AB önskar arrendera den sluttäckta Högstorpsdeponin för att anlägga en 
solcellspark på deponin. Omfattning framgår av begäran från Solkapital AB om arrende 
på Högstorpsdeponin.  
 
Högstorpsdeponin ligger på fyra fastigheter. Dessa fastigheter är Fuxerna 3:128 som ägs 
av Lilla Edets kommun och Fuxerna 7:2, 2:108, 2:109 som ägs av AB Edethus. Lilla 
Edets kommun har för avsikt att förvärva delar av AB Edetshus fastigheter.  
 
Deponin på Högstorps avfallsupplag (Högstorpsdeponin) är sluttäckt i etapper fram till 
2019. Sluttäckningen över deponin är ca 1,3 m ner till tätskiktet. Länsstyrelsen 
godkände sluttäckningen 2021-02-09 och deponin har övergått i efterbehandlingsfasen 
och skall kontrolleras genom kontrollprogram som skickas till tillsynsmyndighet. Under 
deponins efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren (kommunen) se till att det i 
minst 30 år vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. 
 
Att det etableras solcellsanläggningar i kommunen är positivt utifrån energi och 
miljösynpunkt. Men eftersom solcellsparken är tänkta att placeras på en sluttäckt deponi 
som är i efterbehandlingsfasen är det viktigt att solcellsparken anläggs och underhålls så 
att deponin inte skadas och miljöbrott uppstår. Därför föreslås att AB Solkapital får 
området markanvisat i 3 år från det att detta beslut vinner laga kraft för att utreda om det 
är möjligt att anlägga en solcellspark på deponin. Markanvisningen skall övergå i ett 
arrendeavtal innan markanvisningen löper ut under förutsättning att Solkapital AB kan 
påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada deponins 
sluttäckning och att detta godkännas skriftligt av ansvarig för Högstorpsdeponin.  
 
Det finns ett nyttjanderättsavtal tecknat med AB Edethus (fd LEIFAB) som ger bolaget 
rätt att självständigt att teckna arrendeavtal med tredje part i avsikt att bedriva 
vindkraftsproduktion. Avtalet gäller till 2045-09-30 och behöver sägas upp innan 
markanvisning tecknas. 
 
Frågan om att först teckna markanvisningsavtal och sedan teckna arrendeavtal, när 
Solkapital AB kan påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada 
deponins sluttäckning och att detta godkännas av ansvarig för deponin, har stämts av 
med företrädare för Solkapital AB. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Begäran från Solkapital AB om arrende på Högtorpsdeponin 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Markanvisningen innebär inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.  
 
Sociala konsekvenser 
Här redovisas tänkta förutsättningar i kommande arrendeavtal. 
Arrendetid: minst 30 år 
Arrendeavgiften: Arrendeavgiften för varje kalenderår skall uppgå till tre (3) procent av 
produktionsintäkten för anläggningen. Produktionsintäkten utgör summan av samtliga 
nettointäkter avseende elförsäljning, jämte alla övriga intäkter.  
Arrendeavgiften skall inte understiga en garanterad arrendeavgift om 
femtontusen (15 000) per år. 
Krav: I arrendet kommer krav ställas på hur solcellsparken skall anläggas 
och underhållas för att inte skada deponin samt ansvarsfrågor för skötsel.  
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kristian Hermansson (S) tillstyrker Andreas Freiholtz yrkande. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna markanvisningsavtal 
med Solkapital AB under förutsättning att upprättat nyttjanderättsavtal med AB 
Edethus sägs upp innan markanvisningsavtal tecknas. 

2. Kommunchefen får uppdrag att under markanvisningsavtalets löptid teckna 
arrendeavtal med Solkapital AB under förutsättning att grundläggningen av 
solcellsanläggningen är godkänd av ansvarig för Högstorpsdeponin. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Solkapital AB 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 105 
Information om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
Dnr KS 2022/258 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående skredsäkringsarbetet som kommer att starta 
under våren. 
 
Flera området längs Göta älv har dålig stabilitet. Fördjupade geotekniska utredningar 
har därför under lång tid genomförts av Statens Geotekniska Institut (SGI) men också 
av Lilla Edets kommun.  
 
Efter olika beslut i kommunstyrelsen från 2019 till 2022 har Lilla Edets kommun ansökt 
och beviljats bidrag för projektering av åtta skredsäkringsprojekt. Dessa projekt är 
Smörkullen (fd Skansenvägen), Östra Berg, Smådala, Sörängen, Intagan, Ballsered och 
Fråstad i Åsbräcka samt Gårdaån (Tingberg) i Lödöse. 
 
För att genomföra projekteringarna och så småningom även själva genomförandet av 
skredsäkringen har två konsulterande projektledare upphandlats för att driva projekten 
framåt. SGI kommer att ge råd och stöd i samband med arbetet. 
 
Det första projektet som startar under 2022 är Smörkullen (fd Skansenvägen). 
Projektering för området bedöms vara klar under första halvåret 2023 och 
genomförandet slutfört under senare delen av 2023.  
Därefter startar projekt efter projekt så snart avtal har träffats med berörda 
fastighetsägare. 
 
Informationsmöten med berörda fastighetsägare har påbörjats under våren och kommer 
att pågå under hösten. Syftet med informationsmötena är att informera om resultatet av 
genomförda utredningar, vad som behöver åtgärdas och hur samt förbereda 
fastighetsägarna på att frivilliga avtal kommer att behöva tecknas.  
I arbetet med skredsäkringen kommer det ske en tät dialog med direkt berörda 
fastighetsägare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Översiktskarta över berörda skredsäkringsprojekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I och med 100% bidrag för projektering och så småningom även genomförande kommer 
det täcka kostnad för bland annat konsulter och projektering 
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Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
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§ 106 
Begäran från Samhällsnämnden om tilläggsanslag 
Dnr KS 2022/290 
 
Sammanfattning 
Kostenheten inom sektor samhälle står inför stora utmaningar när livsmedelspriserna 
stiger kraftigt och antalet elever inom förskola och skola ökar mer än som kunde 
förespås inför år 2022. Detta gör att kostenheten prognostiserar ett underskott på  
-1,355 mnkr för helåret. Åtgärder inom skola och förskola är sedan januari 2022 att 
välja billigare livsmedel. Dock fortfarande enligt livsmedelspolicyn men nu med mindre 
variation på tex. grönsaker och frukt. Även om billigare livsmedel väljs behöver 
verksamheten ett tillskott på en miljon kr för att minimera påverkan på för elever och 
boende inom omsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/270 § 75 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kost förskola/skola beräknas göra en negativ prognos på -1,1 mnkr. 
Livsmedelskostnaden förväntas dra över budget med 1,4 mnkr. Verksamheten har inte 
kunnat ta höjd för volymökningar och ökade livsmedelskostnader i budget 2022.  
Kost äldreomsorg/funktionsstöd gör en prognos på -0,2 mnkr. Kostnaden för  
livsmedel beräknas i dagsläget göra en negativ avvikelse på -0,17 mnkr. 
Kostenheten sammanslaget prognostiserar ett negativt resultat på -1,4 mnkr för helåret. 
 
Årets prognosticerade resultat för kommunen beräknas till ett överskott motsvarande 
32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat.  
 
Samhällsnämndens begärda ramförstärkning på 1 mnkr föreslås finansieras genom att 
årets budgeterade resultat för kommunen minskas med 1 mnkr. Förstärkningen av 
budgeten är tillfällig och avser innevarande år 2022. 
 
Sociala konsekvenser 
Ökande livsmedelskostnader medför att det går att servera mindre variation av tex. 
grönsaker och frukt till måltiderna. Detta påverkar elever och boende, även om det även 
fortsättningsvis kommer att serveras kompletta måltider. 
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Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsnämndens ram med 1,4 mnkr 2022. 
Utökningen av ramen finansieras genom att årets budgeterade resultat för kommunen 
minskas med 1,4 mnkr. 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsnämndens begäran om utökad ram 
med 1 mnkr 2022. Utökningen av ramen finansieras genom att årets budgeterade 
resultat för kommunen minskas med 1 mnkr.  
 
Peter Spjuth (V), Kristian Hermansson (S) och Stephan Gyllehammar (MP) tillstyrker 
Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsnämndens begäran om utökad ram 
med 1 mnkr 2022. Utökningen av ramen finansieras genom att årets budgeterade 
resultat för kommunen minskas med 1 mnkr.  
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 107 
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Oscar Andersson 
Dnr KS 2022/265 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning för 2021 har upprättats för Stiftelsen Oskar Anderssons 
Donationsfond. Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till välgörande ändamål. 
Vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. 
Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 Oskar Andersson Donationsfond 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under året har utdelning skett med 240 000 kr. Utdelningen har gått till 
Orienteringsklubben Gipen, Monica Funk och Pernilla Fredholm, Utby-Vestens 
byalagsförening och Askerödsgården 
 
Jäv 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommmfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Oskar 
Anderssons Donationsfond. 
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§ 108 
Årsredovisning Tösslandagården 2021 
Dnr KS 2022/176 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning har upprättats för Stiftelsen Tösslandagården 2021. Stiftelsens 
ändamål är att förvalta, vårda och bevara Tösslandagården och dess samlingar och hålla 
dem tillgängliga för allmänheten samt i övrigt bedriva kulturminnesvård och museal och 
annan därmed förenlig verksamhet.   
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning för stiftelsen Tösslandagården 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat uppgår till 20 380 kr och balanseras i ny räkning 
 
Jäv 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Michelle Winkel (L) meddelar att hon inte deltar i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Tösslandagården. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Tösslandagården. 
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§ 109 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedlingen Väst 
Dnr KS 2022/195 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling väst har översänt årsredovisning 2021 för godkännande och beviljande 
av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 
Sakkunnigas bedömning 
Protokollsutdrag 
Förbundsordning 
Internkontrollrapport 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket 
motsvarar ca sex månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att 
godkänna årsrapporten beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget 
kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en 
återbetalning ska bli aktuell. 
 
Det egna kapitalet var över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men 
direktionen fattade då beslut om att ingen återbetalning skulle ske under 2020 med 
anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 2021, med hänvisning till 
omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget  
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget 
kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas 
kvar. 
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med 
egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling 
väst samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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§ 110 
Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
och Grästorp för 2021 
Dnr KS 2022/188 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har avlämnat 
årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 
Insatsernas verksamhetsberättelser 
Bilaga till årsredovisningen 2021 
Revisionsberättelse 
Protokoll den 8 mars 
Beslutad VP och Budget 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets negativa resultat på 357 tkr minskar inte det egna kapitalet i den omfattning som  
planerades för inför 2021. Dels ses att utfallet för planerade inkomna bidrag från den  
Europeiska socialfonden har en avvikelse gentemot budgeten, orsaken är framförallt att  
delprojekten genomförda i kommunerna inte har redovisat antal timmar som planerats  
för vid projektets planering. Under året har åtgärder vidtagits för att öka antalet insatser  
och aktiviteter och styrelsen har fattat beslut om tre nya insatser. Inför samgående till  
Samordningsförbundet Vänern har planerats för att förstärka upp nuvarande insatser.  
Nationella rådets rekommenderade nivå av eget kapital beräknas kunna uppnås vid 
utgången av 2022 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
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§ 111 
Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/263 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen 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.  
 
I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga 
samhällsutvecklingen 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. 
 
Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under 
tertial 1 2022 visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). 
Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med 
varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål 
(nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehålls inom samtliga 
perspektiv förutom verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5).  
 
Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelse 
nuläge är att uppsatta mål uppfylls under året; prioritet målområde 1, Effektiv 
resursanvändning, är graderat som godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara 
godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara 
godkänt med varning under tertial 1 men med prognos att vara godkänt utan varning på 
helår. Samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering, målområde 4, 
Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, 
målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt 
prioriterat målområde 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet. Det 
innebär att samtliga prioriterade målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd 
måluppfyllelse vid årets slut. 
 
Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli 
färdigställda innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn 
inom Mål- och resursplan 2022. 
 
Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma 
period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, men den 
totala sjukfrånvaron ökar något när man jämför mot samma period föregående år. 
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För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 
mnkr, detta är främst kopplat till lägre personalkostnader och lägre övriga 
verksamhetskostnader samt lägre kostnadsutfall för lokaler och köp av 
huvudverksamhet under första perioden av året i förhållande till budget. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 2,9 mnkr vid årets slut 
vilket hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För perioden januari till april redovisar kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 3,9 
mnkr. Prognosen för helår är ett överskott på 2,9 mnkr och hänförs till lägre 
personalkostnader, lägre kostnader för köpt verksamhet och övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 2022 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 112 
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
Dnr KS 2022/232 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar av 
taxor och avgifter 2023 enligt socialnämndens protokoll Dnr SON 2022/63 § 42 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07  
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sektorn har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2023. 
Följande ändringar föreslås:  
Vård- och omsorg 
En avgift på 150 kronor läggs till för installation av trygghetstelefon och tillsynskamera. 
Matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende kostar idag 58 kr per  
matportion. Maten kommer från Sodexo. Priset för 2023 är ännu inte fastställt och  
avgiften för matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende får därför beslutas  
senare.  
Personliga hygienartiklar har en månadskostnad på 100 kronor. Den föreslås ändras till  
0,2 % av prisbasbelopp per månad. 
 
Funktionsstöd 
Kostnader för resor till fritidsaktiviteter och andra privata resor, när brukare inte  
använder färdtjänst utan reser med kommunens fordon höjs från 3,50 kr till 4 kr (inkl.  
moms) per kilometer fördelat på antal brukare som gör resan.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Kostnad för boende i akutboende föreslås höjas från 150 kr till 200 kronor per dygn.  
 
Servicetjänst inom AME höjs med 5 kr per tjänst då bränslepris och löner stigit. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar av socialnämndens taxor och 
avgifter enligt socialnämndens protokoll § 42/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
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§ 113 
Taxor och avgifter 2023, bildningsnämnden 
Dnr KS 2022/226 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa de nya taxorna enligt 
dokument Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan, från och med 2023-01-01 enligt 
bildningsnämndens protokoll Dnr KS 2022/66 § 32. Bildningsnämnden föreslår även 
kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt bildningsnämndens protokoll Dnr 
BIN 2022/59 § 36. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Taxor och avgifter bildningsnämnden 2023 
Bilaga taxor och avgifter 2023 kulturskolan  
BIN § 32 Taxor och avgifter kulturskolan 2023 
BIN § 36 Taxor och avgifter 2023 bildningsnämnden 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avseende kulturskolan kommer det i jämförelse med budget för 2022 innebära en 
minskning av intäkter på 317tkr. I händelse av att den föreslagna minskade intäkten inte 
täcks upp genom nämndens äskande till fullmäktige för 2023 så behöver prioritering 
inom verksamhetsområdet alternativt sektorns ansvarsområde ske. 
 
Avseende kulturhuset Eden kommer taxorna i jämförelse med  2022 sänkas. Det är svårt 
att räkna vilken ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna 
har hyrts ut i liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna 
har upplevts höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå 
kan uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna 
 
Sociala konsekvenser 
Fler barn och unga ges samma möjlighet att kostnadsfritt delta i Kulturskolans 
verksamheter. Att ha en meningsfull fritid och delta i kulturskolas undervisning är 
gynnsamt för barns hälsa och välmående och har en gynnsam effekt på barnens resultat 
i skolan. 
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Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till bildningsnämndens förslag 2022-04-19 § 32 och § 36 
med ändringen i § 36 att ”enskilda” stryks under Taxa 2 samt nedan rödmarkerade 
taxor: 
 

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Klassrum 100 200 300 
Aula 150 200 1000 
Specialsalar 150 250 600 
Matsalar 150 400 1000 

 
Hyra 4-8 timmar/kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 400 600 2000 
Stora salongen 400 600 2000 
Lilla salongen 200 400 1600 
Biofoajé (vån 2) 200 400 1600 
Kök* 200 400 600 

 
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna ska gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar enligt bildningsnämndens förslag 2022-04-19 § 32 
och § 36 med ändringen i § 36 att ”enskilda” stryks under Taxa 2 samt nedan 
rödmarkerade taxor: 

 
Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Klassrum 100 200 300 
Aula 150 200 1000 
Specialsalar 150 250 600 
Matsalar 150 400 1000 

 
Hyra 4-8 timmar/kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 400 600 2000 
Stora salongen 400 600 2000 
Lilla salongen 200 400 1600 
Biofoajé (vån 2) 200 400 1600 
Kök* 200 400 600 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna ska gälla från 1 januari 2023 och 

tillsvidare. 
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§ 114 
VA-taxa 2023 
Dnr KS 2022/238 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Va-taxa 2023 
enligt nämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-03-11 
VA-Taxa 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
VA-taxa 2023 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3% för att  
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god  
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
Brukningsavgift för 2023 ger 100% täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå  
mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr  
för 2023. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2023 ökar med 8% jämfört med  
2022 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen VA-taxa enligt samhällsnämndens 
protokoll § 63/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare.  
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§ 115 
Tertialrapport 1 2022, Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/264 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för 
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per 
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett 
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december 
redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till 
och med april 2022. 
 
Periodens resultat uppgår till 36,0 mnkr i kommunen. Prognosen för hela året beräknas 
till ett överskott motsvarande 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat och 
motsvarar 3,4 procent av verksamhetens nettokostnader 
 
Periodens investeringar uppgår till 11,7 mnkr. Utgifterna består till största delen av 
investeringsprojekt inom VA-verksamheten, väghållning samt avfallsverksamheten. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden då både de finansiella målen samt 
verksamhetsmålen visar goda resultat. Prognosen för helåret visar samma resultat 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Tertialrapport 1 2022 Kommunen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognosen för 2022 innebär ett förväntat överskott med 32,3 mnkr. Prognostiserat 
balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 32,3 mnkr, inga tidigare underskott finns att 
återställa. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 
20 mkr. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen 
till RUR högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att Lilla Edets 
kommun stärker den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 2022 för kommunen 
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§ 116 
Avfallstaxa 2023 
Dnr KS 2022/236 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa 
2023 enligt samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prisskillnaden för ett vanligt hushåll redovisas i tabellen nedan: 
 
Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka. 
Inklusive grundavgift villa, inklusive moms.  
 

 
 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker samhällsnämndens förslag till avfallstaxa förutom att 
”Tjänsten som ej berör tömning av enskilda avlopp ökar med 4%” och ”Tjänsten som 
berör tömning av enskilda avlopp ökar med 5%, förutom slambehandlingsavgiften som 
är oförändrad”, tas bort. 
 
Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) tillstyrker Andreas Freiholtz 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Andreas Freiholtz och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 

Pris för standardabbonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka.

Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr Prisskillnad kr/månad
2022 2 335,00 kr
2023 2 428,25 kr 4% 93,85 kr 7,82 kr
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Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för Andreas Freiholtz yrkande 
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Mona Burås Dieng (S) X   
Zara Blidevik (M) X   
Marie-Louise Nielsen (KD) X   
Michelle Winkel (L) X   
Stephan Gyllenhammar (MP) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Peter Spjuth (V) X   
Frej Dristig (SD)  X  
Johan Söaeter Johansson (SD)  X  
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Summa 8 3  

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen avfallstaxa enligt 
samhällsnämndens protokoll § 53/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 117 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor 
Dnr KS 2022/235 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt  
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag  
(2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt  
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/176 § 47 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den största kostnadspåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager  
(asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att stiga mer än föreslagen  
avgiftshöjning men konsekvenserna mildras med föreslagna justeringar. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 
samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor enligt 
samhällsnämndens protokoll § 47/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
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§ 118 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr KS 2022/237 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta nämndens förslag 
till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr SAN 2022/149 § 61 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Samhällsnämndens protokoll § 61/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär förutsättningar för att uppnå en något förbättrad kostnadstäckning för  
miljöenhetens utförda arbete. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt samhällsnämndens protokoll § 61/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
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§ 119 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
Dnr KS 2022/234 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Taxa för felparkeringsavgifter  
och kontrollavgifter för Lilla Edets kommun (enligt Lagen (1976:206) om  
felparkeringsavgifter) och att taxan träder i kraft från och med 1 juli 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/124 § 46 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med föreslagen höjning av de olika beloppen, skulle förslaget ge en ökad intäkt till 
kommunen på cirka 100 000 kr per år, baserat på de utfärdade parkeringsanmärkningar 
som utfärdats under perioden 2018-03 till 2019-03. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för felparkeringsavgifter och 
kontrollavgifter för Lilla Edets kommun enligt samhällsnämndens protokoll § 46/2022 
att gälla från och med 1 augusti 2022 och tillsvidare. 
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§ 120 
Mål och resursplan för Lilla Edets kommun 2023 
Dnr KS 2022/256 
 
Sammanfattning 
Framtagandet av Mål- och Resursplanen för 2023 har arbetats fram genom 
budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av 
kommunfullmäktige har deltagit. 
Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2023 kring de ekonomiska målen, de 
ekonomiska ramarna, den politiska viljeinriktningen samt förslag till uppdrag för 
nämnder och styrelser. 
 
Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. 
Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat med undantag för de två senaste åren. .  
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 31,7 
procent. 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 vid utgången av 2021 vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående 
år 
 
Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan 
ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att 
bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet. 
 
Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera 
svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas 
långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. 
 
För mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- 
och samhällsutvecklingsuppdraget. 
 
– Bra boende och livsmiljö  
– Ökad hälsa och välbefinnande  
– Hållbar miljö 
– Attraktivt företagsklimat 
Utöver målområdena formulerar Kommunfullmäktige även uppdrag till nämnder som 
beskrivs i Mål- och Resursplanen 2023. 
 
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.  
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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 principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till 
kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande: 
 

• Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023 
 

• Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner 
 

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme 
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala 
ekonomi skall vara i balans 
 

• Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 
2 procent av verksamhetens nettokostnad 2023 samt att Soliditeten ska öka varje 
år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå 
med medelvärdet i Sveriges kommuner 

• Skattesatsen är oförändrad 2023 på 22:37 kr per skattekrona  
• Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent)  
• Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 

procent)  
• För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 613 för år 2024 öka till 14 663 

samt 14 713 invånare år 2025 
• Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för 

kommunsverige.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Mål och Resursplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget 2023 innebär ett budgeterat resultat på 17,4 mnkr vilket motsvarar 1,8 
procent av verksamhetens nettokostnader. 
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Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige fastslår:  

 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023, 
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 

2023 
 Uppdrag, inkl lokaluppdrag, som anges i förslaget till Mål- och 

resursplan 2023   
 att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent 
 Kommunbidrag avseende år 2022, exklusive kompensation för pris och 

löneökningar samt kapitaltjänstkostnader 
a. Kommunfullmäktige till 920 tkr 
b. Revision till 828 tkr.  
d. Kommunstyrelsen till 97 885 tkr.  
e. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr.  
f. Samhällsnämnden till 83 890 tkr.  
g. Socialnämnden till 341 509 tkr.  
h. Bildningsnämnden till 397 532 tkr.  

 Den centrala lönepotten fastställs till 27 081 tkr (inklusive 2022 års 
löneläge tkr) 

 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för 
löneökningarna upp till 3,0 procent efter 2023 års lönerörelse.   

 För år 2023 fastställs även:   
• investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom 

skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom 
avgiftsfinansierad verksamhet.  

• kapitaltjänstkostnader till 3 347 tkr 
• exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.  
• volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.  
• den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.  
• att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt  

 
 
Peter Spjuth (V) och Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål- 
och resursplan 2023 med flerårsplan 2024-25, Lilla Edets kommun. 
 
Frej Dristig (SD) och Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Johan Sösaeter Johanssons 
yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Julia Färjhages yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastslår:  

 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023, 
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 

2023 
 Uppdrag, inkl lokaluppdrag, som anges i förslaget till Mål- och 

resursplan 2023   
 att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent 
 Kommunbidrag avseende år 2022, exklusive kompensation för pris och 

löneökningar samt kapitaltjänstkostnader 
b. Kommunfullmäktige till 920 tkr 
b. Revision till 828 tkr.  
d. Kommunstyrelsen till 97 885 tkr.  
e. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr.  
f. Samhällsnämnden till 83 890 tkr.  
g. Socialnämnden till 341 509 tkr.  
h. Bildningsnämnden till 397 532 tkr.  

 Den centrala lönepotten fastställs till 27 081 tkr (inklusive 2022 års 
löneläge tkr) 

 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för 
löneökningarna upp till 3,0 procent efter 2023 års lönerörelse.   

 För år 2023 fastställs även:   
• investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom 

skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom 
avgiftsfinansierad verksamhet.  

• kapitaltjänstkostnader till 3 347 tkr 
• exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.  
• volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.  
• den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.  
• att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt  

 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

53



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
§ 121 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april lyfte Andreas Freiholtz (SD) 1 förslag 
på redaktionell ändring samt 2 förslag till förändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 
 

1. Förteckningen av anmälda delegationsbeslut bör bl a innehålla ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. I praktiken görs inte 
detta. Det bör ej vara på detta vis, punkten som man stödjer sig på ska vara med 
i redovisningen. 

2. I punkt 3:8 ges kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ”Omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr”. Punkten ska inte 
delegeras. 

 
I dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution kan man få ut en förteckning där 
hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stöder sig på framgår. 
Arbetsinsatsen och risken för den mänskliga faktorn är dock stor då flera funktioner blir 
inblandade. 
Detta är också förenat med en kostnad då leverantören av systemet kommer att behöva 
lägga ett visst fält som ”tvingande” för att handläggarna inte ska missa att fylla i på rätt 
sätt för att få ut uppgifterna i förteckningen. 
 
Delegationen att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr har aldrig nyttjats och föreslås tas 
bort. 
 
Den redaktionella ändringen att teckenstorleken i punkt 7:26 ändras till samma som 
övriga fält genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 
Kommunstyrelsens delegationsordning, med förslag till revideringar markerade 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att meningen ”Hänvisning till vilken punkt i 
delegationsordningen man stödjer sig på” ska stå kvar och i övrigt bifall till 
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förändringen att ta bort delegationen till arbetsutskottet att ”Omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mkr”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår punkt 1 och tar istället bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förändringarna i punkt 2. 
3. Kommunstyrelsen lägger till texten ”I samråd med vice ordförande” i 

anmärkningskolumnen i punkt 1.1. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 

55



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

 
§ 122 
Svar på motion cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
Dnr KS 2018/424 
 
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 yttrade sig 2020-11-11 §106 (Dnr 2014/S132) och föreslog då 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen med tillägg att 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. 
 
Vart fjärde år finns möjlighet för kommuner att ansöka om att få medfinansiera 
utbyggnad av gång och cykelvägar längs med statligt vägnät med 50%. Ansökan görs 
via regional plan och uppdraget för genomförande av projekten ansvarar Trafikverket 
för. Nästa ansökningsomgång är 2024.  
 
Med detta som utgångspunkt föreslår sektor kommunledning att kommunen, i 
kommande ansökan om regional plan, föreslår Regionen att prioritera utbyggnad av 
gång- och cykelväg på den aktuella sträckan mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn.  
Sektor kommunledning föreslår vidare, om Trafikverket får uppdrag att genomföra 
projektet via prioritering i regional plan, att den kommunala medfinansieringen av 
Trafikverkets utbyggnad sker inom ramen för arbetet med mål- och resursplan för 
samhällsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse 20220508  
Beslut TN 2020/301, Yttrande över motion om cykelväg i Västerlanda §106  
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Motion angående cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom ramen för Regional infrastrukturplan avseende gång- och cykelväg utefter statligt 
vägnät kan kommuner ansöka om att få vara med och medfinansiera utbyggnad av 
statliga gång och cykelvägar med 50%.  
En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Trafikverkets väg kräver avtal med 
Trafikverket samt erforderlig markåtkomst.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett välutbyggt gång- och cykelvägnät ges människor bättre förutsättningar att ta del 
av hållbar mobilitet. Det gynnar även folkhälsan då det möjliggör för fler att 
transportera sig på ett mer hållbart sätt och med så kallade aktiva färdmedel samtidigt 
som en gång- och cykelväg också kan utgöra möjlighet för rekreation. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att prioritera aktuell sträcka i 
ansökan i regional plan. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar samhällsnämnden att ansöka om prioritering av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn i kommande 
Regional plan.  
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§ 123 
Strategi för centrumutveckling 
Dnr KS 2021/372 
 
Sammanfattning 
I oktober 2010 genomfördes en studie med syfte att analysera framtida handelsstruktur 
för Lilla Edet ” En kartläggning av handeln i Lilla Edets kommun”. Studien riktade in 
sig på marknadsförutsättningarna för år 2025 med dåvarande antagande om planerad 
befolkningsutveckling som bas.  
 
Förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för handel för Lilla Edets 
kommun med fokus på en ytterligare framtid. Inför arbetet med strategin har 
förvaltningen under 2021 arbetat fram en förstudie. Förstudien redovisar behovet och 
syftet av en sådan strategi, tänkbart innehåll, tidsåtgång och arbetsupplägg samt 
eventuella kostnader för att genomföra arbetet.  
 
Förstudien pekar också på att en strategi för handel bör ha ett bredare perspektiv än bara 
strategier för handeln och även inkludera platsutveckling, centrumutveckling samt att 
även utreda möjligheten att utveckla besöksnäringen i kommunen. Då dessa delar är 
direkt påverkade av varandra är det naturligt att besöksnäringsfrågor och 
utvecklingsfrågor lyfts in i arbetet med strategin.  
 
Syftet med strategin är att tillsammans med verksamma aktörer i kommunen arbeta 
fram gemensamma strategier för att tillsammans verka för att utveckla, bevara och 
bredda handeln och besöksnäringen i Lilla Edets kommun via gemensam plats- och 
centrumutveckling. Strategin ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen 
och vara vägledande i frågor som rör handel och besöksnäring och platsutveckling. 
Strategin ska även syfta till att ge konkreta förslag på åtgärder som kan göras för att 
främja och utveckla Lilla Edets kommun. 
 
Arbetet kommer utföras med hjälp av en konsult i tät kontakt med Lilla Edets kommun, 
Fastighetsägarföreningen samt Företagarcentrum. För att få full kraft i en framtida 
strategi är det viktigt att strategin arbetas fram tillsammans med olika aktörer inom 
kommunen.  
 
Arbetet planeras utföras under hösten 2022 inom befintlig ram. En projektgrupp med 
representanter från Lilla Edets kommun, Fastighetsägarna samt Företagarcentrum 
planeras tillsätts. Upphandling av konsult genomförs och arbetet startas upp och 
genomförs till hösten. Kontinuerliga avstämningar sker med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 20220508 
Förstudie – Handelsstrategi, daterad 2022-02-16  
Handelsrapport Lilla Edet, 2010, daterad 2022-02-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Strategi för centrumutveckling finansieras inom kommunledningens befintliga budget 
för 2022.  
 
Sociala konsekvenser 
Hänsyn kommer tas till Lilla Edets antagna dokument för jämställdhet och 
barnkonventionen.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt förvaltningen att starta arbetet 
med strategi för centrumutveckling.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Wagerland, Planerings och exploateringschef  
Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare 
Ylva Laudon, Handelsutvecklare  
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§ 124 
Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2021/361 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Lilla Edet är i behov av en ny brandstation då den nuvarande har 
stora brister som inte bedöms vara möjliga att åtgärda till fullo utan att bygga en ny 
brandstation på en ny plats. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges att en ny 
brandstation ska byggas. En ny brandstation bör stå klar under 2023. 
 
En lokaliseringsutredning daterad 2021-11-29 har genomförts och med den som grund 
beslutade kommunstyrelsen 2022-01-11 §10 att godkänna lokaliseringsutredningen som 
underlag och Juno 1 som fastighet för placering av den nya brandstationen i Lilla Edets 
kommun.  
 
Med lokaliseringsutredningen som grund beslutade kommunstyrelsen 2022-02-22 §27 
att uppdra AB EdetHus att ta fram ett lokalplaneringsunderlag på fastigheten Juno 1 i 
samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund/Räddningstjänsten 
Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till kommunstyrelsen med 
lokalplaneringsunderlaget som grund för beslut om kommande projektering.  
 
Lokalplaneringsunderlaget ska innehålla ett lokal- och inredningsprogram, en lokal- och 
inredningsinventering, en principlayout, en gestaltning och systemutformning, 
bedömning av nytta samt underlag med preliminär hyreskostnad. 
Lokalplaneringsunderlaget är tänkt att utgöra underlag för kommunstyrelsens att besluta 
om projektets projektering. 
 
För att skapa en effektivare process och tidplan för projektet föreslås entreprenaden 
upphandlas i en partnering istället för en traditionell totalentreprenad. En partnering är 
uppdelad i en FAS1 och en FAS2 del där FAS1 innebär framtagande av både 
utredningar och efterföljande projektering där arbetet sker i nära samarbete mellan 
beställare och entreprenören. Delar av lokalplaneringsunderlaget är därmed inte 
framarbetat i dagsläget utan kvarstår som en del av FAS1. AB EdetHus och 
förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra AB EdetHus att upphandla projektet 
i en partnering och avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering med en 
total kostnad på 72 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse 20220508 
Hyreskalkyl  
Förslag Hyresavtal 
Beskrivning av funktioner och lokalbehov av en ny brandstation i Lilla Edet  
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Åtgärdsförslag för Exempel Brandstation 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för beställning av projekteringen för ny brandstation i Lilla Edet kommer att 
belasta den framtida hyran om ny brandstation byggs. Skulle projektet med att bygga ny 
brandstation avbrytas kommer AB EdetHus att fakturera kommunen för nedlagda 
kostnader. Framtida hyreskostnad bedöms i nuläget uppgå till 3,5 mkr exkl värme och el 
och kommer belasta kommunen.  
 
Dagens hyra för nuvarande brandstation uppgår till 0,5 mkr.  
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Frej Dristig (SD) tillstyrker Andreas Freiholtz yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen begär att AB EdetHus upphandlar projektet i en partnering och 
avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering för ny brandstation på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till 
kommunstyrelsen med projekteringen som grund för beslut för beställning av 
entreprenaden, FAS2.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lars Wijkmark, AB Edethus 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
Karin Holmström, Sektorschef Samhälle  
Lars Bengtsson, lokalplanerare  
Lars Klevensparr, SBRF 
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§ 125 
Organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med 
anledning av att kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund har ansökt om medlemskap - godkännande av 
förbundsordning och samverkansavtal 
Dnr KS 2020/304 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 
sex medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt 
om medlemskap i RSG. Lilla Edets kommun ansökte genom beslut i 
kommunfullmäktige 2022-01-24 § 8 om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på 
kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och 
skärpta krav på optimering av resurser talar för att RSG ska bli ett större förbund genom 
att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  
 
Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 
medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 
kommunerna att ingå i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda 
ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att 
anslutas till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir 
klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats.  
 
Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 
anslutning till RSG har beslutet formulerats så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan 
ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-29 
Tjänsteutlåtande från Räddningstjänsten Storgöteborg 
Förbundsordning, bilaga 1 
Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, 
Lilla Edet, Tjörn och Stenugnsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 2. 
Förbundsordning, bilaga 3. 
Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, 
Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 4. 
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Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund.  

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 
och Tjörn. 

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund.  

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 
och Tjörn. 
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§ 126 
Fastställande av sammanträdestid för extra sammanträden 
under hösten 
Dnr KS 2021/292 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att 2022 är valår behöver vi planera för ytterligare ett 
kommunfullmäktige där samtliga val inför den nya mandatperioden kommer att 
förrättas.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige. Fullmäktige ska före november månads utgång fastställa budgeten för 
nästkommande år. 
 
För att lämplig lokal ska vara ledig och för att leverantören av webbsändningen ska 
kunna livesända föreslås en tisdag, den 22 november kl 18. Detta möte behöver föregås 
av både ett möte med fullmäktiges valberedning och ett extra kommunstyrelsemöte. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-26 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsesammanträde den 8 november kl 
13.00. 

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer valberedningens möte den 9 november kl 18.00. 
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktigesammanträde den 22 

november kl 18. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 127 
Information om framtagande av fördelningstal och anvisning av 
skyddsbehövande till kommunerna 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Den 19 maj fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en uppdaterad 
bild av det samlade behovet av boendeplatser för skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet, och baserat på det även nya tal över fördelningen mellan 
kommunerna. 
 
Bakgrunden till det här uppdraget är den lagstiftning om en jämnare fördelning av 
skyddsbehövande som väntas träda i kraft den 1 juli. För att det rättsliga regelverket då 
ska kunna tillämpas behöver det baseras på en så aktuell bild av utvecklingen som 
möjligt. De fördelningstal som tas fram i enlighet med det nya uppdraget blir därmed 
det som Migrationsverket kommer att utgå ifrån vid anvisning för att uppnå en jämnare 
fördelning av skyddsbehövande mellan kommunerna. 
 
Regeringen förväntas i närtid presentera ett förslag på förordning om ersättning för 
boenden kopplade till fördelningstal och anvisning. När den finns på plats kan 
Migrationsverket ta fram en process för hur ersättning ska betalas ut.  
Fördelningstalen ska enligt regeringens uppdrag redovisas i två steg:  
 Den 31 maj redovisas det totalt förväntade antalet skyddsbehövande som ska anvisas 
till kommuner under 2022.  
 Den 17 juni redovisas antalet skyddsbehövande som varje kommun kan förväntas ta 
emot via anvisning under året. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 128 

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 
   
 Markupplåtelseavtal Vattenfall    § 

2022-05-03   
KS 2022/5 Markupplåtelseavtal  Skaven 6:5  
   
 Markupplåtelseavtal, Hanström 

2:60 
Maria Wagerland 
§17/2022 

2022-05-24   
KS 2022/272 Markupplåtelseavtal, Vattenfall 

Hanström 2:60  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Beslut gällande 

registreringslotterier Lödöse-
Nygård hockeyklubb, LN70HC 

Maria Olegård 
§6/2022 

2022-04-29 Lödöse-Nygårds Hockyklubb  
KS 2022/228 Ansökan om lotteri Lilla Edets 

kommun, LN70HC 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Beslut gällande 

registreringslotterier Lilla Edets 
Hembygdsförening 

Maria Olegård 
§7/2022 
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sid 2/4 

2022-04-29 Lilla Edets Hembygdsförening  
KS 2022/212 Ansökan om lotteri Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §13/2022 

2022-04-29 ***Sekretess***  
KS 2022/230 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Yttrande Lagrådsremiss Åtgärder 

för en jämnare fördelning av 
boendet för vissa 
skyddsbehövande 

Elisabeth Linderoth 
§2/2022 

2022-04-29 Regeringskansliet  
KS 2022/215 Remiss av Utkast till 

Lagrådsremiss Åtgärder för en 
jämnare fördelning av boendet 
för vissa skyddsbehövande 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §14/2022 

2022-05-09 ***Sekretess***  
KS 2022/240 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §15/2022 

2022-05-09 ***Sekretess***  
KS 2022/241 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §16/2022 

2022-05-11 ***Sekretess***  
KS 2022/257 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
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sid 3/4 

 Delegeringsbeslut om 
sommarerbjudande och 
engångssumma under 
semesterperioden 2022 

Marianne Piiroinen 
§5/2022 

2022-05-11   
KS 2022/259 Delegeringsbeslut om 

sommarerbjudande och 
engångssumma under 
semesterperioden 2022 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut om särskilda 

ersättningar för sjuksköterskor 
under semesterperioden 2022 
inom Sektor socialtjänst 

Marianne Piiroinen 
§6/2022 

2022-05-11   
KS 2022/260 Delegeringsbeslut om särskilda 

ersättningar för sjuksköterskor 
under semesterperioden 2022 
inom Sektor socialtjänst 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut om 

kompensation för flyttad 
semester för vissa 
befattningskategorier under 
semesterperioden 2022 inom 
sektor socialtjänst 

Marianne Piiroinen 
§7/2022 

2022-05-11   
KS 2022/261 Delegeringsbeslut om 

kompensation för flyttad 
semester för vissa 
befattningskategorier under 
semesterperioden 2022 inom 
sektor socialtjänst 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin 

Bromar §17/2022 
2022-05-19 ***Sekretess***  
KS 2022/227 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
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sid 4/4 

 P-tillstånd för rörelsehindrade 
beviljat 

Carolina Allvin 
Bromar §18/2022 

2022-05-19 ***Sekretess***  
KS 2022/274 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Köpeavtal Hjärtum 14:87 Maria Wagerland 

§16/2022 
2022-05-25   
KS 2022/271 Köpeavtal Hjärtum 14:87 Köpeavtal 
   

 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 129 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
KS 2022.1582     Protokoll SBRF 2022-02-25                                     SBRF 
KS 2022.1596     Protokoll SBRF 11 maj 2022                                   SBRF 
KS 2022.1622     Skrivelse från Famna och Fremia                             Famna och Fremia 
KS 2022.1669     Styrelseprotokoll 2022-05-12 samt handlingar        SOLTAK AB 
KS 2022.1670     Bolagsstämmaprotokoll 2022-05-17 samt handlingar   SOLTAK AB 
KS 2022.1688     Tertialrapport 1 2022-04-30                                     SOLTAK AB 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 130 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Aktuell information från förbundsstyrelsen om bl a ny järnväg Göteborg-Borås samt 
information från delregionala kollektrivtrafikrådet om att utredningen om hur 
framtidens seniorkort ska utformas och debiteras är försenad och ny debiteringsmodell 
kommer att införas tidigast 2024. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 131 
Information från Soltak AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Aktuell information från styrelsen i Soltaks strategidagar om bl a uppdrag att ta fram 
kriterier om ny kommuner vill ansluta som ägare i Soltak AB. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 132 
Införande av seniorkort 
Dnr KS 2022/288 
 
Sammanfattning 
Västtrafik erbjuder kommunerna i Västra Götalandsregionen att genom ett tillköp 
erbjuda kommunens seniorer fria resor med kollektivtrafiken. 45 av regionens 49 
kommuner har beslutat om att införa seniorkort. I Göteborgsregionen är det endast Lilla 
Edets kommun som ännu inte beslutat om att införa seniorkort.  
 
Seniorkorten gäller inom den zon som kommunen tillhör. Den nya zon B gör det möjligt 
för kommunens seniorer att resa gratis inom Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn med seniorkortet. Resterande 
kommuner inom Västra Götalandsregionen tillhör zon A alternativt zon C.  
 
Enligt de av kollektivtrafiknämnden fastställda principerna för tillköp av färdbevis 
erbjuds seniorbiljett i följande varianter: 

-  65+ lågtrafik (Lågtrafik är alla tider utom 06:00-08:30 och 15:00-18:00 på 
helgfria vardagar) 

- 65+ dygnet runt 
- 75+ dygnet runt Västtrafik erbjuder  

 
Kommunen kan även välja om de ska ta ut en administrationsavgift av seniorerna eller 
inte. Om kommunen tar ut en administrationsavgift kan kommunen endast välja att 
vidarefakturera den administrativa engångsavgift som Västtrafik fakturerar kommunen 
för kortet. 
 
Kalkylen för seniorkortet bygger på två delar. Det totala priset för kommunen beror på 
antalet kort som beställs av seniorerna: 
 
1. Administrationsavgift: För varje utställt kort debiteras en administrationsavgift. 
Avgiften ska täcka Västtrafiks kostnader för att administrera erbjudandet för 
kommunerna. Avgiften tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i samband 
med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att kortets hållbarhet har 
gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). Avgiften är inte en årligen 
återkommande avgift per kort, utan en engångskostnad per utskickat kort. 
 
2. Pris per kort: Priserna gäller per kort och år. Priserna motsvarar det intäktsbortfall 
och de eventuella ökade trafikkostnader som införandet av erbjudandet innebär för 
Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafiken. Priset kan variera mellan olika 
kommuner. 
Antalet personer 65 år och äldre i Lilla Edet kommun är 2 904 st. Antalet personer 75 år 
och äldre är 1 337 st. (31 dec 2021, enligt SCB). Andelen som beställt ett seniorkort i 
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andra likvärdiga kommuner är 60-80 %, då avgift inte tas ut från senioren. Den 
administrativa avgiften är 140 kr per kort och priset per kort är för 65+ lågtrafik 145 kr, 
65+ dygnet runt 170 kr och 75+ dygnet runt 145 kr om kommunen inte tar ut den 
administrativa avgiften.  
 
Förutsatt att 80% av seniorerna tar ut ett kort blir kostanden för kommunen enligt 
följande:  
 
Engångskostnad: 
325 248 SEK vid införande av seniorkort för 65+  
149 744 SEK vid införande av seniorkort för 75+  
 
Kostnad per år 
336 864 SEK vid införande av 65+ lågtrafik.  
394 944 SEK vid införande av 65+ dygnet runt.  
155 092 SEK vid införande av 75+ dygnet runt.  
 
Förvaltningens bedömning är att det rimligaste alternativet är införa seniorkort för 65+ 
och att tillgängliggöra fria resor dygnet runt utan att ta ut en administrationsavgift från 
seniorerna. Engångskostnaden förväntas till största del falla ut under 2022. 
 
Kostnaden för ett kort dygnet runt inom zon B, utan avgift, vid resa för 65+ är beräknad 
till totalt 325 248 kr, vilket avser uttag av kort, samt 394 944 kr vilket avser resor inom 
seniorkortet. Beräkningen är baserad på att 80 % av nuvarande seniorer tar ut 
seniorkortet. Engångskostnaden förväntas falla ut under 2022.  
 
Västtrafik arbetar med ett förslag till ny debiteringsmodell för seniorkorten utifrån det 
förändrade zonsystemet. Den nya beräkningsmodellen beräknas tidigast träda i kraft 
2024. En ny debiteringsmodell kan innebära förändrade villkor och kostnader för 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20220531 
Allmänna villkor avseende ”Tillköp av färdbevis”  
Uppdragsavtal avseende ”Tillköp av färdbevis” 
Specifika villkor avseende ”Tillköp av Seniorkort” 
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Lilla Edet kommun 20220525 
FAQ Västtrafiks seniorerbjudande 20220525 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvensen för kommunen att införa seniorkort beräknas initialt uppgå 
till totalt ca 720 tkr enligt uppskattade förutsättningar. Detta fördelas på en kortavgift på 
325 tkr, som kan anses vara en startavgift i samband med uttag av kortet, samt 395 tkr 
som kan anses vara en årlig avgift. Största delen av kostnaden förväntas falla ut under 

74



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-06-07 
 

2022 och senare förväntas en årlig kostnad på ca 400 tkr årligen. Dessa kostnader 
belastar kommunstyrelsen inom befintlig ram.  
 
Sociala konsekvenser 
Tillköp av seniorkort i Lilla Edets kommun ger positiva sociala konsekvenser på flera 
sätt. Det ökar framför allt rörligheten för seniorer boende i kommunen, dels rörligheten 
inom kommunen och dels inom zon B. Rörligheten utökas på lika villkor och på ett 
jämlikt sätt oavsett ekonomisk ställning samt tillgång till bil och körkort och möjlighet 
att köra bil. Den ökade rörligheten sker också på ett kollektivt och med hållbart sätt.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra tillköp av seniorkort för invånare i Lilla Edet 
som fyllt 65 år med fria resor dygnet runt inom zon B utan uttag av avgift från senior.  
Kommunchefen uppdras underteckna erforderliga avtal.  
 
Frej Dristig (SD) och Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra tillköp av seniorkort för invånare i Lilla Edet 
som fyllt 65 år med fria resor dygnet runt inom zon B utan uttag av avgift från senior.  
Kommunchefen uppdras underteckna erforderliga avtal.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Jörgen Karlsson, ekonomichef  
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