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Ann-Katrin Johansson (S) 
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Linda Holmer Nordlund (V) 
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Olga Johansson (SD) ersätter Jari Kalliomäki (SD) 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Avsägelse från Mikael Danielsson (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 2 
Information från Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Business Region Göteborg 
Dnr Dkod Dnr 
 
Sammanfattning 
Gitte Caous, förbundsdirektör i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), och Eva-
Lena Albihn, vice vd på Business Region Göteborg (BRG) beskriver respektive 
organisationers uppdrag och hur de samverkar med kommunerna. 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen 
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§ 3 
Fyllnadsval av nämndeman 
Dnr KS 2022/420 
 
Sammanfattning 
Jennifer Svedenborg (SD) har till Vänersborgs Tingsrätt, begärts sig entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vänersborgs Tingsrätt, daterad 2022-12-15 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige nominerar Lena Hill (SD) till nämndeman i Vänersborgs 
Tingsrätt. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jennifer Svedenborg 
Lena Hill 
Vänersborgs Tingsrätt 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
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§ 4 
Avsägelse från Peter Jonsson (S) från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/420 
 
Sammanfattning 
Peter Jonsson (S) inkom 2022-12-22 med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-12-22 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Peter Jonsson 
Länsstyrelsen 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
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§ 5 
Avsägelse från Mikael Danielsson (SD) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/420 
 
Sammanfattning 
Mikael Danielsson (SD) inkom 2023-01-19 med avsägelse från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2023-01-19 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Mikael Danielsson 
Länsstyrelsen 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
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§ 6 
Uppdatering av riktlinjer för markanvisnings- och 
exploateringsavtal. 
Dnr KS 2022/498 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner som anvisar mark ska, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, ha riktlinjer för ändamålet. Motsvarande gäller riktlinjer 
för exploateringsavtal som enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs för alla 
kommuner som planerar att upprätta sådana avtal. 
Avsikten är att skapa tydliga spelregler för exploatörer så de vet vad de har att vänta sig 
vid förhandlingsbordet.  
En översyn har nu gjorts av riktlinjerna från 2017-04-12.  
 
Ändringar rörande markanvisningsavtal 
Flera uppdateringar har gjorts som rör markanvisningsavtalen. Maxtiden för 
markanvisning har förlängts från två till tre år för att ligga i linje med Göteborgs stads 
anvisningstid. Det har även tillkommit en maxtid om ett år för färdigplanerad mark. 
Vidare anger de uppdaterade riktlinjerna att annonsering sker på kommunens hemsida 
vid aktuella markanvisningar. Om specifikt område önskas skickar exploatören in en 
intresseanmälan.  
Gällande antalet aktuella avtal som behöver tecknas har dessa justerats ner till två i 
stället för tre som innan, detta för att göra processen smidigare. 
Tidigare fanns också bestämmelse kring upplåtelseform som tagits bort då det är svårt 
att långsiktigt garantera. 

 
Riktlinjerna har även korrigerats gällande några sakfel. 
Vägledande kring markanvisning var tidigare målen miljö och tillgänglighet. Dessa mål 
kan kopplas till särkrav vilka inte är tillåtna. 
En justering har även gjorts gällande vem som ska stå risken för projektet dvs även 
planarbetet, framgent ligger detta ansvar som utgångsläge på exploatören. 

 
Några förtydligande har även skett gällande att det är exploatören som står för kostnader 
som är kopplade till allmän plats och att kommunen använder en auktoriserad värderare 
när mark värderas. 
 
Ett tillägg har gjorts som kring att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 
Flera tillägg har gjorts bland annat om val av exploatör då detta görs utifrån ekonomisk, 
teknisk och yrkeskapacitet och att bevis om detta ska kunna inges, liksom att 
kommunen kan utesluta exploatörer med likviditetsproblem etc. 
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Därutöver har tillägg gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för 
kostnader från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom medfinansiering från 
exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från exploatören för att 
säkerställa genomförandet, vilket utgör ett skydd för tredje man. Kommunen ges även 
möjlighet att ta ut en avgift från exploatören för markanvisningen. 
 
Ändringar rörande exploateringsavtal 
Riktlinjerna är nu uppdaterade kring var lagstödet finns i PBL och har även korrigerats 
gällande några sakfel såsom att exploateringsavtalets huvuddrag ska finnas framme 
redan vid samrådsskedet och att exploateringsavtalet ska vara beslutat innan antagande 
av detaljplan. 
 
Riktlinjerna har även förtydligats gällande att exploatören står för alla kostnader som 
kan kopplas till allmän platsmark samt att regler kring avfallsfrågor och att dessa ska 
följa reglerna vid varje tillfälle. 
 
Flera tillägg har gjorts såsom att kostnadsansvaret för framtagande av detaljplan 
regleras separat i ett plankostnadsavtal, att exploatören bekostar eventuell 
fastighetsbestämning och att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 

 
Även tillägg har gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för kostnader 
från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
gestaltningsprogram möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom 
medfinansiering från exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från 
exploatören för att säkerställa genomförande, vilket utgör ett skydd för tredje man. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-01 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar daterad 2017-04-12. 
Riktlinjer för exploateringsavtal daterad 2017-04-12. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdatering av riktlinjerna innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Riktlinjerna berör indirekt planering av markområden. När marken detaljplaneras 
behandlas sociala konsekvenser särskilt. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de uppdaterade riktlinjerna för markanvisnings- 
och exploateringsavtal. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Linnea Andersson, plan- och exploateringsingenjör 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 7 
Revidering av finanspolicyn 
Dnr KS 2022/466 
 
Sammanfattning 
Senast antagna finanspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-07. 
 
Revideringen är gjord i syfte att aktualisera utifrån nuvarande finansiella situation och 
göra en översyn tidigare finanspolicy som antogs 2016.  
 
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare finanspolicy: 

- Bolagen ansvarar för att ta fram en egen finanspolicy 
- Valutarisk, kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta 
- Placeringar; Ny skrivning Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel 

placeras på ett likvidkonto och alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, 
bör användas för att amortera på lånen.  
Tidigare skrivning (Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer 
utförlig placeringspolicy upprättas med tillhörande reglemente och 
riskinstruktion.) 
  

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med 
upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning 
och administrativa regler klargörs. 
 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom 
ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls 
 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument. 
Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
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I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-11 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 8 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-11 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04  
Motion, daterad 2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Frej Dristig (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Anna Chorell (M) och Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att ärendet 
ska bordläggas. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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