Kommunstyrelsen protokoll 2021-02-02
Datum:

tisdag 2 februari 2021

Tid:

08:30-15:15

Plats:

Östra Roten och via Teams

Justeringsdag:

Måndagen den 8 februari 2020, kl 16.00

Paragrafer:

32-41

Utses att justera:

Annette Fransson (S)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Julia Färjhage (C)
Justerare
Annette Fransson (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2021-02-09

2021-03-03

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Annette Fransson (S)
Jörgen Andersson (C) ersätter Zara Blidevik (M) to m § 34
Zara Blidevik (M) från § 35
Marie-Louise Nielsen (KD)
Michelle Winkel (L)
Angelica Foksröd (MP)
Kjell Johansson (S)
Peter Spjuth (V)
Frej Dristig (SD)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Andreas Freiholtz (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Jörgen Andersson (C)
Anna Lärk Ståhlberg (C)
Lars Ivarsbo (C)
Anders Johansson (S)
Anne-Lie Palm (S)
Tjänstemän
Malin Krantz, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Mikael Rintala, Trafikverket, § 34
Pontus Hjort, Trafikverket, § 34
Karin Holmström, tf samhällsbyggnadschef, § 34
Marcus Sundberg, SBRF, § 35
Ann Kickeus, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, § 36
Lars Wijkmark, AB Edethus, § 37-38
Åsa Fröding, Tolkförmedling Väst, § 39
Pertti Heina, Soltak AB, § 40
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§ 32
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Lefab
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstånde ändring.
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§ 33
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 34
Lokaliseringsutredningen ny Sluss i Lilla Edet
Dnr KS 2019/386
Sammanfattning
Sjöfartsverket och Trafikverket arbetar tillsammans för att bygga om slussarna i Göta
älv. Detta berör Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Projektet är i uppstartsfasen och
kommer att löpa på under många år.
Hittills har en åtgärdsvalsstudie genomförts som resulterat i 2 alternativa förslag på
placering av ny sluss. Ett alternativ är väster om befintlig sluss på Strömsidan och ett
alternativ är öster om inlandsön. Nu pågår arbetet med att ta fram
lokaliseringsutredningen där alternativen ställs mot varandra med hänsyn tagen till
bland annat byggbarhet, geoteknik, optiska förhållanden samt kulturmiljöer och
friluftsliv.
Lokaliseringsutredningen kommer att ställas ut för samråd under våren, då kommunen
har möjlighet att yttra sig över förslagen. Innan sommaren planerar Trafikverket att fatta
beslut om placering av ny sluss. Trafikverket framför att man är angelägen om en god
dialog med kommunen för att väg in kommunens planer i området i sin bedömning.
Trolig byggstart är år 2025-2026. Slussarna kan tidigast vara färdigbyggda år 20302032.
Dialog om alternativ placering förs med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 35
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF)
Dnr KS 2021/37
Sammanfattning
Förbundsdirektören redogör för större pågående processer med anledning av att
förbundet fått kritik från Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen. Bland annat kommer
bemanningen i den operativa organisationen att ändras med utökad grundbemanning.
Arbetsmiljöläget i förbundet är alarmerande då flera är sjukskriva och flera pågåenden
ärenden om ”Framställan om arbetsmiljöåtgärd”. Förbundsdirektören har inlett ett
intensifierat arbete med företagshälsovården. Det kommer även erbjudas ett utökat
ledningsstöd och omfördelning av arbetsuppgifter.
Förbundsdirektören redogör för eventuell kommande organisationsförändring.
Stenungsunds kommuin har inlett en utredning om att bedriva räddningstjänsten i egen
regi och efter det att Lilla Edets kommun och Tjörn lämnat in en intresseanmälan att
ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).Det förekommer en oro bland personalen
över framtiden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 36
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Dnr KS 2021/37
Sammanfattning
Samordningsförbundet Trollhättn, Lilla Edet och Gärstorp har bjudits in för att
kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt.
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarar sedan den 1 januari
2009 för den finansiella samordningen i kommunområdena Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stad och kommunerna Lilla Edet och Grästorp.
Till den finansiella samordningen läggs från varje medlemspart ett resursbidrag som
används för utveckling av lokalt samarbete och samverkansarbete. Slutmålet är att
gemensamma insatser ska leda till att fler kommer i arbete eller i aktiviteter som på sikt
kan leda till egen försörjning. Ytterligare möjligheter är att utveckla samarbete och
samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya arbetsätt och nya användbara
metoder...
Samordningsförbundets leds av en styrelse som är utsedd av förbundets ägare. Styrelsen
är en egen juridisk person som själv beslutar om hur resurserna man förfogar över ska
användas.
Verksamheten bedrivs med medel från medlemmarna och Europeiskasocialfonden.
Resultatet för 2020 visar på ett överskott.
Framtidens utmaningar är att kunna starta upp nya aktiviteter under pandemin. Redan
igångsatta aktiviteter har fungerat förvånansvärt bra att ställa om. Arbetsförmedlingen
ställer om sitt grunduppdrag vilket gör att samverkan med samordningsförbundet
behöver diskuteras. En annan pågående diskussion är om förbundet skulle tjäna på att ha
fler medlemmar. Förmodligen kommer, inom kort, en fråga till Lilla Edets kommun om
hur vi ser på en utökning av samordningsförbundet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 37
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - AB Edethus
Dnr KS 2021/37
Sammanfattning
AB EdetHus är ett kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har till uppgift att trygga
kommunens försörjning av bostäder, förvaltningsfastigheter och kommersiella lokaler.
Bolaget har flera verksmhetsgrenar såsom; Skolor, förskolor och fritidsbyggnader,
förvaltningsfastigheter, serviceboende för äldre och LSS-boende, industrilokaler
bostäder, skogsförvaltning, vindkraft och förvaltningsuppdrag mot externa
fastighetsägare.
2020 har varit ett tungarbetat år då fastighetsskötarna inte kunna besöka t ex äldre- och
LSS-boenden osv.
Trots det har en hel del kunnat genomföras som t ex:









Ny ventilationsanläggning på Fuxernaskolan
Nytt värmesystem Pilgården
Hiss på Strömskolan
Boskola för nya på bostadsmarknaden
Startat upp detaljplaner för Rörläggaren, förskola Ström, Frimärksplan Kvarn
kontoret och Varvet i Lödöse
Planprogram för Lödöse varvsområde
Omorganisation med fastighetsvärdar och miljövärdar.
Kompetenshöjning av medarbetare

Bolaget arbetar med långsiktiga mål både gentemot kund och förvaltning. Bland annat
planerar bolaget att genomföra NKI-uundersökningar där alla delar ska överstig 75%
nöjda kunder. Bolagets ambition är att 70% av fastighetskötseln ska vara planerad och
inte som idag då den till stor del är händelsestyrd.
Långsiktiga mål vad gäller utveckling och projekt är t ex att påbörja byggnation av 100
nya bostäder fram till 2025, bygga industrilokaler för småföretagare och ha en god
beredskap att bygga verksamhetslokaler för kommunal verksamhet.
Ekonomiskt långsiktiga mål är bl a att nå en soliditet på 15%, nyinvesteringar ska
redovisa positiva resultat senast år 5 och alla lokaler ska h marknadsanpassade hyror till
2023.
Yrkande
Julia Färjhage (C)
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt AB Edethus att återkomma till
kommunstyrelsen den 23 mars med en mer detaljerad redovisning av underhållsplanen.
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Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt AB Edethus att återkomma till
kommunstyrelsen den 23 mars med en mer detaljerad redovisning av underhållsplanen.
Beslutet expedieras till
Lars Wijkmark, AB Edethus
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§ 38
Redovisning av den plan som upprättats för avsättning av
medel för sanering av Lödöse varv
Dnr KS 2020/66
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 bl a att medel avsätts årligen av den
avkastning fastigheten ger för framtida sanering av fastigheten. Avsättningen sker
utifrån en plan som upprättas innan årsskiftet 2016/2017 och som redovisas årligen för
kommunstyrelsen och Leifabs styrelse.
Kommunstyrelsen beslutde 2020-02-11 att uppdra åt styrelsen för AB Edethus att ta
fram en plan och redovisa uppföljningen av planen till kommunstyrelsen årligen.
VD för bolaget redogör omsättning och resultat för fastigheten.
Yrkande
Julia Färjhage (C)
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt AB Edethus att redovisa planen
på kommunstyrelsen den 23 mars.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt AB Edethus att redovisa planen
på kommunstyrelsen den 23 mars.

Beslutet expedieras till
Lars Wijkmark, AB Edethus
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§ 39
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Tolkförmedling Väst
Dnr KS 2021/37
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst är ett kommunlförbund som togs i drift 2013. Förbundet har idag
42 st medlemskommuner och Västra Götalandsregionen. Avsevärt största kunden är
Västra Götalandsregionen.
Förbundet leds av en direktion. Direktionen är förbundets beslutande organ. Var och en
av förbundets 43 medlemsorganisationer är representerade med en ledamot och en
ersättare. Direktionens uppdrag beskrivs i förbundsordningen och i kommunallagen.
Förbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör som tillsammans med förbundets
medarbetare verkställer de politiska besluten.
Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder också översättningstjänster. Dessa tjänster säljs enbart till medlemmarna och i
undantagsfall till polis och domstolar.
Senaste mätningen visade att Lilla Edets kommun enbart använder Tolkförmedling Väst
vid behov av tolk eller översättning.
Förbundet kan erbjuda tolk på 118 olika språk och genomförde 2020 304 000 st
tolkuppdrag. Med anledning av pandemin har distans/telefontolkning ökat markant.
Förbundet erbjuder tolktjänster 365 dagar om året och i akuta fall kan tolk erbjudas
inom 5 minuter.
Förbundsdirektören ser en utveckling av digitala hjälpmedel att tolka och till och med
eventuellt med hjälp av tolkrobotar.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 40
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Soltak AB
Dnr KS 2021/37
Sammanfattning
Ägarkommunerna bildade bolaget SOLTAK AB hösten 2013.
2014 beslutade fyra kommuner, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv om
verksamhetsövergång till SOLTAK AB. Dessa fyra kommuner samt ett antal
kommunala bolag och kommunförbund är sedan dess kunder i bolaget. SOLTAK AB är
placerat i Kungälv där cirka 100 medarbetare har sin arbetsplats.
VD för bolaget redogör för volymer inom respektive affärsområde ekonomi, lön, it och
projekt.
VD beskriver bolaget kort ur olika prespektiv, kund, ekonomi, verksamhet och
medarbetare samt redogör för statistik som har förbättrats sedan starten av bolaget.
Bolaget har genomfört en kundenkät som visar godkända resultat men varje
affärsområde har tagit fram en handlingsplan att arbeta utifrån under 2021.
Soltak AB gör 2020 ett positivt resultat totalt sett. Lilla Edet kommuns kostnader för
lönetjänter och IT-tjänstervar lägre än budgeterat medan kostnaderna för
ekonomitjänster låg i nivå med budget. Utöver detta har kommunen gjort ett antal
tilläggsbeställningar. Totalt fakturerades kommunen ca 21 mkr för 2020.
Budgeten för 2021 ligger något högre.
Bolaget räknar med positiva resultat åren framöver och ägarna ska inte behöva tillskjuta
medel utöver budget.
Bolagets ambition för framtiden är att arbeta aktivit för att få med fler kommuner i
samarbetet och utöka samarbetet med nuvarande kommuner.
Bolaget fortsätter sikta mot ”Västsveriges bästa arbetsplats”.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
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§ 41
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.
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare

Paragraf
Kategori

2021-01-21

P-tillstånd avslag

Carolina Allvin
Bromar §4/2021

KS 2020/357

***Sekretess***

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

2021-01-08

Avslagsbeslut gällande utlämnande Marianne Piiroinen
av allmän handling
§1/2021

KS 2021/14

Övriga
delegeringsbeslut

2021-01-12

P-tillstånd för rörelsehindrade
beviljat

Carolina Allvin
Bromar §1/2021

KS 2021/26

***Sekretess***

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

2021-01-12

P-tillstånd för rörelsehindrade
beviljat

Carolina Allvin
Bromar §2/2021

14

sid- 2 -

KS 2021/20

Lars-Erik Larsson

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

2021-01-14

Personalstrateg Lilla Edets
kommun, 202068

Marianne Piiroinen
§2/2021

KS 2021/28

Tjänstetillsättning

2021-01-18

Avtal Adra Balancer, digitalisering
av balansavstämningsprocess

Edin Grgic §1/2021

KS 2021/32

dse_na2@docusign.net

Köpeavtal

2021-01-21

Underavtal tjänstekatalogen
Jörgen Karlsson
gällande Transportbilar, minibussar §2/2021

KS 2021/39

Rune Odelius Bil AB

2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§3/2021

KS 2021/39

Bilag Kungälv AB

2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§4/2021

KS 2021/39

Brandt Fordon AB

2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§5/2021

KS 2021/39

Iveco Sweden AB

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

sid 2/4
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2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§6/2021

KS 2021/39

Hedin Göteborg Bil AB

2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§7/2021

KS 2021/39

Rune Odelius Bil AB

2021-01-21

Förlängning av avtal Ref 2017-140- Jörgen Karlsson
08
§8/2021

KS 2021/39

Göta Hurtigs Bil AB

2021-01-21

Förlängning av avtal, Transportbilar Jörgen Karlsson
§9/2021

KS 2021/39

Roy ANdersson Bilbolaget AB

2021-01-21

Förlängning av avtal Ref 2017-140- Jörgen Karlsson
06
§10/2021

KS 2021/39

Hedin Trollhättan Bil AB

Övriga
delegeringsbeslut

2021-01-21

P-tillstånd för rörelsehindrade
beviljat

Carolina Allvin
Bromar §3/2021

KS 2020/379

***Sekretess***

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut

sid 3/4
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

sid 4/4
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